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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004321-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR DARCI PERIN & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMAMIEL SILVERIO DA TRINDADE (RÉU)

SINARA RODRIGUES LEAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004321-33.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOCEMIR 

DARCI PERIN & CIA LTDA - ME RÉU: DOMAMIEL SILVERIO DA TRINDADE, 

SINARA RODRIGUES LEAL Vistos. Compulsando os autos verifico que a 

parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais, assim, 

determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) PROCEDA 

com o recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15). 2) Após decorrido 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA OAB - 

MG109111 (ADVOGADO(A))

EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS OAB - MG178025 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI OAB - MG87988 (ADVOGADO(A))

LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES OAB - MG128709 

(ADVOGADO(A))

BERTOLDO MACHADO VEIGA OAB - MG12003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003314-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA 

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO 

SABATO MOREIRA, EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO 

MARTINS, LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES, 

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI, BERTOLDO MACHADO VEIGA RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO e outros Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente aos autos a 

apólice do seguro garantia para que o pedido acostado no id 17021321 

para a apreciação do pleito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000794-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000794-73.2018.8.11.0007. REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, JOSE ROBERTO MARTINES COELHO 

Vistos. INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo impugnar a contestação. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001407-30.2017.8.11.0007

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:

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001407-30.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - 

ME, ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA, EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-10.2017.8.11.0007

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:

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE (EXECUTADO)

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001570-10.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE, 

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004432-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004432-17.2018.8.11.0007. AUTOR(A): FABIANA 

SANTOS ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Vistos. Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora não juntou 

ao feito à negativa na via administrativa e nos termos do RE 631240 

RG/MG (STF) a comprovação do requerimento administrativo prévio é um 

dos requisitos de admissibilidade para o processamento da demanda, 

sendo então a negativa um dos documentos essenciais ao ajuizamento do 

processo. Assim, DETERMINO que, no prazo de 15 (quinze) dias: A parte 

autora EMENDE a exordial, juntando ao feito o indeferimento na via 

administrativa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/15. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004442-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004442-61.2018.8.11.0007. AUTOR(A): AFONSO 

MARINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora se qualificou como 

casado, porém, não juntou ao feito à respectiva certidão e como há a 

alegação de que o mesmo vive em regime de economia familiar o referido 

documento é, nos moldes do art. 320 do CPC/15, imprescindível para a 

propositura da demanda. Assim, DETERMINO que, no prazo de 15 (quinze) 

dias: A parte autora EMENDE a exordial, juntando ao feito cópia de sua 

certidão de casamento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/15. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004470-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RAMIRES KLOCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR LUIZ KLOCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004470-29.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ELIZABETH RAMIRES KLOCK EXECUTADO: WALDEMAR LUIZ KLOCK 

Vistos. Trata-se de ação de execução proposta por Elizabeth Ramires 

Klock contra Waldemar Luiz Klock, ambos devidamente qualificados. Alega 

a parte autora que as partes se compuseram amigavelmente em relação 

ao divórcio, que foi homologado nos autos de n° 18759-62.2015.811.0015 

– Código Apolo n° 250938 (5ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT), mas 

que o executado deixou que cumprir com sua obrigação contraída e por tal 

motivo vem a Juízo para receber o que lhe é devido. Pois bem. 

Compulsando aos autos, verifica-se que há pendência de documentos 

indispensáveis para a propositura da demanda que a parte exequente não 

aportou ao feito, qual seja a sentença que homologou o acordo 

extrajudicial, bem como a certidão de trânsito em julgado. Destaco que os 

documentos são imprescindíveis, haja vista que até mesmo configurará a 

competência para processar a presente ação. Ademais, em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, 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. Portanto, DETERMINO que a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias: 1) EMENDE a inicial, trazendo à demanda a 

sentença homologatória, assim como a certidão de trânsito em julgado da 

mesma, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes dos 

artigos 320 e 321 do CPC/15. 2) 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. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001149-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODE (AUTOR(A))

VALDOMIRO FERRARESI (AUTOR(A))

JULIO GIACOMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR DEITOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001149-83.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

VALDEMAR RODE, JULIO GIACOMIN, VALDOMIRO FERRARESI RÉU: DAIR 

DEITOS Vistos. Havendo o requerido arguido falta de interesse e perda do 

objeto da ação ao Id. 13862240, nos termos do art. 337, inc. XI e art. 351, 

ambos do CPC/15, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004494-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004494-57.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a 

concessão de pensão por morte em virtude do falecimento de Aparecida 

Gobi Pereira (sua companheira à época) sendo que ambos conviviam no 

meio rural e lá tiravam seu sustento. Não obstante, foi juntada a certidão 

de casamento do autor com Rosângela Cunha da Silva Pereira, documento 

este que não interessa a presente lide. Destarte, a certidão de casamento 

entre o autor e a Sra. Aparecida é um documento indiscutível para a 

propositura da demanda, já que comprovaria que houve matrimonio entre 

os mesmos. Ademais, denota-se que a parte autora não juntou ao feito à 

negativa na via administrativa e nos termos do RE 631240 RG/MG (STF) a 

comprovação do requerimento administrativo prévio é um dos requisitos de 

admissibilidade para o processamento da demanda, sendo então a 

negativa um dos documentos essenciais ao ajuizamento do processo. 

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

EMENDE a inicial para: JUNTAR ao feito o indeferimento na via 

administrativa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/15. JUNTAR ao processo cópia de 

sua certidão de casamento com a de cujus, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/15. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o que dispõe o art. 10 

do CPC/15. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 
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CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115501 Nr: 3812-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildasio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cárita Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT, Franssiely Longhini Carlos Possamae 

- OAB:19968/O MT, Giovana Perboni de Carvalho - OAB:16.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte 

requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA JUNIOR (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001630-46.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MANOEL 

SILVA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

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

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

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

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

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

inépcia da inicial por ausência de documentos, bem como alegou a 

inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ em virtude da parte autora estar 

inadimplente com a seguradora no momento do sinistro. 2.1) 

COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO (ausência de pressupostos) 

Quanto à alegação de falta de pressupostos processuais em 

consequência do comprovante em nome de terceiro, não assiste razão a 

parte, já que a autora comprovou documentalmente que reside nesta 

Comarca, inclusive, o Boletim de Ocorrências juntado ao Id. 13368566, 

qualifica o autor como residente no mesmo endereço da conta de energia 

à pág. 4 do mesmo Id. 13368531, pág. 6, restando satisfatoriamente 

comprovado a residência nesta urbe, sendo este o Juízo competente para 

julgar o feito, assim, REJEITO a preliminar em tela. 2.2) INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 257 DO STJ De antemão, destaco que a jurisprudência não 

encontra nenhum empecilho entre o fato do acidentado estar inadimplente 

com o seguro obrigatório e receber a indenização cabível em relação ao 

sinistro. Neste sentido: “APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLEMENTO DO SEGUROOBRIGATÓRIO POR PARTE DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – HIPÓTESE QUE NÃO IMPOSSIBILITA O 

RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - Tendo em vista que a Súmula 257 do 

STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento 

de indenização ao proprietário do veículo, que se encontrava inadimplente 

com o pagamento do seguro DPVAT , inviável o acolhimento da tese 

sustentada pela seguradora, não se aplicando, portanto, o disposto na 

Resolução CNSP Nº 332/2015, mormente por se tratar de norma infra legal 

que retira direito reconhecido na Lei nº 6.194 /74 - O direito de regresso a 

que tem direito a seguradora se refere tão somente ao causador do 

acidente e não simplesmente a quem estava inadimplente com o seguro 

(vide art. 7º , § 1º , da Lei nº 6.194 /74), sendo certo que no presente não 

restou discutida a questão atinente à responsabilidade pelo ora apelado 

pelo evento danoso, razão pela qual, não há como afastar o pagamento da 

indenização reconhecida na sentença. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 

10361827220168260562 SP 1036182-72.2016.8.26.0562, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/07/2018, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)”. Posto isto, REJEITO a preliminar 

em tela. Não existindo outras questões processuais pendentes a serem 

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

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

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

será arcada em parte pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que 

ambos os litigantes pugnaram pela modalidade de prova e a parte autora é 

beneficiada pela gratuidade da justiça. Assim, NOMEIO perito (a) judicial na 

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

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

de compromisso, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00, que 

serão rateados entre as partes, devendo ser observado o que dispõe o 

art. 95, § 3º, do CPC/15. CONSIGNO que a parte requerida antecipe o 

correspondente a sua fração em relação aos honorários periciais, 

mediante depósito em juízo no prazo de 20 (vinte) dias. 3.1) INTIMEM-SE 

ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se 

manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 3.2) INTIME-SE o 

(a) Perito (a) Judicial para designar data, local e horário para início dos 

trabalhos periciais (com tempo suficiente para que a Secretaria de Vara 

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

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

a instruíram, bem como, dos quesitos eventualmente apresentados pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

científica realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a 

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

como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os 

limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSOS para deliberações necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004427-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERNANDES DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004427-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA FERNANDES DOMINGOS Advogado(s) do reclamante: 

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO 

SALICIO FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Analisando detidamente os autos, vejo que a petição inicial não foi 

juntada na sua integralidade, estando acostada no feito apenas a primeira 

página da referida peça inaugural, seguida de diversos documentos. 
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Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

exordial, a fim de proceder à juntada da petição inicial na sua integralidade, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC/2015). Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o(a) presente 

despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso 

de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004477-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004477-21.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDA VICENTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Aparecida Vicente contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “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”. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que 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 

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

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

Além disso, analisando detidamente as provas documentais apresentadas 

nos autos pela parte requerente, verifico que inexistente prova suficiente 

do exercício da atividade rural da autora no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade 

somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por 

prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns julgados recentes do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o 

entendimento de que "a sentença homologatória de acordo trabalhista é 

admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo 

que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o decisum 

contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função 

exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O 

julgamento antecipado da lide cerceia o direito da autora, pois se mostra 

necessária a produção de prova testemunhal, a fim de que seja 

corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve ser anulada 

ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 

do código de processo civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada 

a apelação da parte ré, para anular a sentença recorrida e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, 

oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 - AC: 

00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1)”. De mais a mais, em demandas desse 

talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004473-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES GONDINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

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

FLORESTA Processo: 1004473-81.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOAO 

GONCALVES GONDINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por João Gonçalves Godinho contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “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”. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que 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 

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

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

Além disso, analisando detidamente as provas documentais apresentadas 

nos autos pela parte requerente, verifico que inexistente prova suficiente 

do exercício da atividade rural da autora no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade 

somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por 

prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns julgados recentes do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o 

entendimento de que "a sentença homologatória de acordo trabalhista é 

admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo 

que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o decisum 

contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função 

exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O 

julgamento antecipado da lide cerceia o direito da autora, pois se mostra 

necessária a produção de prova testemunhal, a fim de que seja 

corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve ser anulada 

ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 

do código de processo civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada 

a apelação da parte ré, para anular a sentença recorrida e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, 

oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 - AC: 

00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1)”. De mais a mais, em demandas desse 

talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004458-15.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por José Carlos Pereira contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 
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antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “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”. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que 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 

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

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

Além disso, analisando detidamente as provas documentais apresentadas 

nos autos pela parte requerente, verifico que inexistente prova suficiente 

do exercício da atividade rural da autora no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade 

somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por 

prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns julgados recentes do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o 

entendimento de que "a sentença homologatória de acordo trabalhista é 

admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo 

que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o decisum 

contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função 

exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O 

julgamento antecipado da lide cerceia o direito da autora, pois se mostra 

necessária a produção de prova testemunhal, a fim de que seja 

corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve ser anulada 

ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 

do código de processo civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada 

a apelação da parte ré, para anular a sentença recorrida e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, 

oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 - AC: 

00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1)”. De mais a mais, em demandas desse 

talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004454-75.2018.8.11.0007. AUTOR(A): FATIMA 

APARECIDA ALGARTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Cuida-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Fátima Aparecida Algarte contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “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”. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 
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a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que 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 

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

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

Além disso, analisando detidamente as provas documentais apresentadas 

nos autos pela parte requerente, verifico que inexistente prova suficiente 

do exercício da atividade rural da autora no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade 

somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por 

prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns julgados recentes do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o 

entendimento de que "a sentença homologatória de acordo trabalhista é 

admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo 

que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o decisum 

contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função 

exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O 

julgamento antecipado da lide cerceia o direito da autora, pois se mostra 

necessária a produção de prova testemunhal, a fim de que seja 

corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve ser anulada 

ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 

do código de processo civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada 

a apelação da parte ré, para anular a sentença recorrida e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, 

oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 - AC: 

00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1)”. De mais a mais, em demandas desse 

talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003470-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENJI BARBOSA HIROTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003470-91.2018.8.11.0007. REQUERENTE: KENJI 

BARBOSA HIROTA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Kenji 

Barbosa Hirota contra Latam Airlines Brasil, 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. Em que pese os documentos 

juntados pela parte autora, vejo que esta não faz jus a receber os 

benefícios da gratuidade da justiça, pois como é sabido a Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência jurídica 

gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência de 

recursos. Neste sentido, a disposição do artigo 98, do CPC/2015: “Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei”. Pois bem. A regra consolidada no artigo supramencionado é relativa, 

uma vez que, da alegada insuficiência de recursos para pagar custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, se admite prova em 

sentido contrário, quando da existência de elementos que infirmam a 

hipossuficiência da parte embargante, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. É consabido que o benefício da gratuidade 

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

apresentem condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua 

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

em circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada 

com provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para 

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

tema: “EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE 

AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

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

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

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

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

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

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

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

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

hipossuficiência alegada, levando em conta ainda que o autor cursa 

Teologia em Dallas, nos Estados Unidos, e se desloca do seu local de 

estudo até a cidade em suas férias para visitar sua família e quanto ao 

extravio da mala durante uma de suas viagens que a título de imposto o 

mesmo teve que arcar com R$ 4.307,02 (quatro mil e trezentos e sete 

reais e dois centavos), pois o iPhone e o violão que levava consigo juntos 

resultavam no montante de R$ 6.960,00 (seis mil e novecentos e sessenta 

reais), sendo que tais fatos não corroboram com a alegação de 

miserabilidade. Destaco ainda, que o iPhone não era para uso próprio e 

sim para presentear seu irmão, logo, o pleito do requerente quanto aos 

benefícios não merece guarida, pois, ninguém com insuficiência de 

recursos presenteia com iPhones, restando inconteste de que o mesmo 

não passa por uma situação de miserabilidade. Por essa razão: 1) 
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INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela demandante. 2) 

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

ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de 

cancelamento da inicial (artigo 290 do CPC/2015). 3) Após decorrido o 

prazo assinalado no item “2”, com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que a 

inércia quanto ao recolhimento das custas acarretará no cancelamento da 

distribuição. Anote-se que a presente decisão observa o disposto no 

artigo 10 do CPC/15. CUMPRA-SE o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BATISTA DE OLIVEIRA PERUGINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000571-23.2018.8.11.0007. AUTOR(A): ELZA 

BATISTA DE OLIVEIRA PERUGINI RÉU: ESTADO MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação declaratória de negativa de 

propriedade e inexigibilidade de débito c/c cancelamento de protesto de 

certidão de dívida ativa c/c indenização por danos morais e tutela 

provisória de urgência ajuizada por Elza Batista de Oliveira Perugini em 

face do Estado do Mato Grosso e o Detran-MT, todos devidamente 

qualificados. Da análise dos autos, em síntese, pretende a parte autora a 

procedência da ação para que seja decretado que o veículo descrito na 

inicial não é de sua propriedade, deste modo consequentemente dizendo 

que os débitos tributários a ela atribuídos são inexigíveis. Alega que o 

companheiro da autora, que foi qualificado como empresário, que tentou 

adquirir empréstimo, para impulsionar seu negócio, no entanto, lhe foi 

negado em função de que a sua esposa (requerente) está com um 

protesto em seu nome. Pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela, para sustar o protesto contra si, até o julgamento definitivo dessa 

demanda. O pedido veio instruído com diversos documentos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo a inicial, uma vez que 

preenche os requisitos legais. Passo a análise do pleito de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida. Nos termos do artigo 300 e seguintes do 

CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não 

assiste razão a requerente, uma vez que os requisitos autorizadores da 

medida não estão presentes, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou resultado útil do processo. De início, frisa-se que o 

responsável pelo pagamento do imposto que originou a CDA n° 201792016 

é do proprietário do veículo e compulsando os autos, em especial ao 

extrato extraído do sítio eletrônico do Detran-MT não há nenhum indício de 

que o automóvel não pertença a requerente. E embora haja a alegação de 

hipotética fraude, não se mostra verossímil diante dos documentos 

juntados, pois, em tese, quando alguém considera que houve fraude para 

com o seu nome a mesma tem como direito/dever confeccionar Boletim de 

Ocorrências, para ao menos dar ciência dos fatos à autoridade 

competente para apurar. E isto não é dizer que neste Juízo será 

investigado tal fato, mas que, os documentos emitidos pelo Detran-MT tem 

fé-pública e não pode ser afastado o seu caráter com meras alegações e 

suposições. Neste sentido, também não há o preenchimento do perigo de 

dano ou resultado útil do processo, já que em análise de cognição 

sumária, não foi comprovada a afirmação da requerente quanto ao bem. A 

propósito, a jurisprudência entende que para se efetuar a suspensão de 

protesto é necessária a prévia prestação de caução, o que não se 

verifica nos autos, portanto, por todos os lados em que se aponte o 

pedido da autora merece o indeferimento. Aliás, o TJMT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) A tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do 

NCPC/2015 e exige dois pressupostos genéricos e cumulativos: (I) 

plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e (II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Ademais, sendo a tutela de 

urgência de caráter antecedente, também se exige a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Neste sentido, Ausente qualquer desses requisitos, 

impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência satisfativa de 

caráter antecedente.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.18.026713-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2018, publicação da súmula em 

21/09/2018). (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

27/11/2018)”. “EMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CDA – NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA 

– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- O entendimento do 

STJ, firmando em recurso repetitivo Resp 1.340.236-SP, é de que a 

sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do 

credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme 

o prudente arbítrio do magistrado. 2- Inexistindo razões para modificação 

da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que 

se impõe. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 

31/10/2018)”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

pretendida. Com fundamento no inciso II, § 4º, do artigo 334 do CPC, deixo 

de designar audiência de conciliação, podendo fazê-lo, a qualquer 

momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem. CITE-SE 

o requerido, na pessoa de seu representante legal (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer 

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

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

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

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004487-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004487-65.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GILDO BARBOSA Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA 

CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

auxílio-doença e tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por 

Gildo Barbosa em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

ambos qualificados nos autos. Analisando atentamente os documentos 

que instruíram a inicial, inexiste nos autos qualquer prova da negativa da 

concessão do benefício pretendido, seja pelo concreto indeferimento do 

pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 

Assim, considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

potestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos). Posto isso, DETERMINO que seja INTIMADA a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob pena de 
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indeferimento (artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015), para o fim de: 1) 

TRAZER aos autos a prova da negativa de concessão do benefício 

previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando que 

aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). 2) Após cumpridos o item anteriores, ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE que o(a) presente despacho/decisão observa 

o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da 

referida determinação. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004468-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004468-59.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

TABORDA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela 

de urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, 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, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Bruno Vilela Gomes, CRM 6510-MT, razão porque 

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

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito (a) 

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

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

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004435-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004435-69.2018.8.11.0007. AUTOR(A): SANDRA 

DE MELO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001777-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE SOARES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT0013227A-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BATISTA NEGRI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001777-09.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ARIELE 

SOARES CORREA RÉU: LUCAS BATISTA NEGRI Vistos. 1) RECEBO a 

inicial, em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação (pessoa física) 

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

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. 4) Pelo rito do art. 523 do 

CPC/2015, CITE-SE a parte executada pessoalmente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito a que foi condenada, 

devidamente atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de 

multa automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e também 

honorários de 10% (dez por cento), pelo rito do artigo 523 do CPC/15. 5) 

Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja informação 

de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte credora, 

INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no prazo de 

15 (quinze) dias. 5.1) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de 

pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, 

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na 

forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5.2) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo 

também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015). 6) Após o cumprimento do item “5.2”, ABRA-SE VISTAS 

dos autos ao Ministério Público. 7) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial 

de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 8) 

PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o cadastramento do menor junto ao 

Sistema PJe, no polo ativo, também na qualidade de autor, se for o caso. 

9) PROVIDENCIE, também, o necessário para publicação da presente 

decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de 

publicação para as ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002864-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002864-63.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

ADONIS PACHECO SAMPAIO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, já que as custas 

foram devidamente recolhidas. 2) Trata-se de ação que tramitará sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, no entanto, DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação. 3) CITE-SE a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, querendo apresentar contestação. Escoado o prazo, INTIME-SE a 

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

de direito e após, voltem-me os autos conclusos. CERTIFIQUE-SE no que 

for preciso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002182-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO POLIZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002182-45.2017.8.11.0007. REQUERENTE: PAULO 

POLIZELLI REQUERIDO: MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI Vistos. 

Trata-se de ação de interdição com pedido de tutela de urgência em 

relação à Maristela de Andrade Polizelli ajuizada por Paulo Polizelli, todos 

devidamente qualificados. Alega à parte autora, em síntese, que é pai de 

Maristela, que é acometida com “retardo mental” e necessita de atenções 

especiais em todas as atividades até mesmo as cotidianas. Por essas 

razões, pleiteia a concessão da curatela provisória para fins 

previdenciários e posteriormente a interdição da requerida, nomeando o 

autor como seu curador. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

A exordial foi recebida ao Id. 9648655, sendo deferidos os benefícios da 

Justiça Gratuita e a antecipação de tutela, além de ser designada 

audiência de entrevista. Aportou-se ata de audiência ao Id. 10236331. O 

Ministério Público se manifestou ao Id. 10382631. Foi determinada a 

realização de perícia médica (Id. 11028261). Foi carreado o respectivo 

laudo médico (Id. 13908822). O autor pugnou pelo julgamento procedente 

do feito (Id. 14094000). A Defensoria Pública foi nomeada curadora 

especial da parte requerida (Id. 15164215), oportunidade em que se 

pronunciou ao Id. 15477886. Instado a se manifestar o Ministério Público 

se posicionou favoravelmente ao pleito inicial (Id. 15684000). Vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cumpre mencionar que o caso em apreço é hipótese do julgamento 

antecipado da lide, por não haver a necessidade de produção de prova 

suplementar (art. 355, inciso I, do CPC/15). Não havendo questões 

preliminares, passo ao julgamento do mérito. Para a análise da tutela é 

necessário avaliar os dispositivos constantes nos art. 1.728 e ss do 

CC/02, que dispõe quanto a tutela, curatela e tomada de decisão apoiada 
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e, pelos fatos narrados na peça portal verifica-se que a medida escorreita 

é a nomeação do genitor da Sra. Maristela, pois, como se verifica nos 

autos, a curatelada se enquadra no disposto no art. 1.767 do mesmo 

dispositivo legal. Além do mais, é perceptível a possibilidade do genitor ser 

nomeado em consequência à redação do § 1º do art. 1.775 do CC/02, que 

estabelece que: “Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado 

judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. 

§1o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; 

na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. (...)” grifei. 

Destaco que o laudo pericial juntado aos autos foi categórico ao consignar 

que a Sra. Maristela é portadora de transtorno mental (F71-1 – CID10), 

constando ainda que a requerida jamais praticou atividades remuneradas 

e apresenta dificuldades nos atos simples da vida, frisando que seu 

estado é permanente (Id. 13908822). Destarte, a Defensoria Pública como 

curadora especial da requerida concordou com o pleito e o Parquet não se 

opôs a concessão da tutela final pleiteada, não havendo qualquer 

empecilho para o deferimento da demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, para: DECLARAR A 

INTERDIÇÃO da Sra. Maristela Andrade Polizelli e nos termos do art. 1.767, 

inc. I e art. 1.775, § 1º, ambos do CC/02 e NOMEIAR o Sr. Paulo Polizelli 

como seu curador. Lavre-se o termo respectivo de curatela definitivo e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim 

de subscrevê-lo. CONSIGNE-SE a responsabilidade do curador de prestar 

contas nos moldes da legislação civil (art. 1.755 e ss do CC/02). Sem 

condenação em custas e honorários. Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando as 

disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004463-37.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): IVAN CASTILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão de benefício de 

prestação continuada ajuizada por IVAN CASTILHO em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício, eis que se trata de 

pessoa com deficiência, incapaz de promover seu sustento, por estar 

acometida por baixa acuidade visual. Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte Requerente (pessoa 

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

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

Entendo necessário, para análise da tutela de urgência, a realização de 

p e r í c i a  m é d i c a .  I n  c a s u ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  n º 

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

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

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

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, determino a imediata 

realização de ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, com o fim 

de verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 

8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para 

tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para 

realização do estudo social na residência da parte autora. ENCAMINHE-SE 

à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 

deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Outrossim, nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado 

entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO perito judicial o Dr. Leandro Belucio, CRM-MT 5059, razão por que 

FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), excepcionando a 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

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

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A deficiência ocasiona 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os impedimentos, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? d) A 

parte autora em razão da deficiência que o acomete e dos impedimentos 

ocasionados é capaz de gerir sua própria vida sem a intervenção de 

terceiros? e) A patologia impende a parte autora de desenvolver 

atividades laborais? Uma vez designada data para realização da perícia, 

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

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

relatório de estudo social e do laudo pericial, CITE-SE o requerido, com o 

encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos artigos 

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

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

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

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca dos laudos, consignando que o 

silêncio importará na presunção de concordância. Posteriormente, 

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

sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, quando poderá, 

se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 

Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o 

prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários 

periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, 

conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

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

expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 
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(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. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça 

Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do 

Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia médica na parte autora, independentemente de compromisso, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 400,00 (duzentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF diante da 

imensa dificuldade em encontrar profissionais que anseiem desempenhar 

o nobre encargo, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pela perita nomeada, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita cópia da inicial, de eventuais 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

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

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

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

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

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

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

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

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

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

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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AUTOR(A): ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

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

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF e 

considerando-se a escassez de profissionais da área médica nessa 

Comarca, dispostos a cumprirem tal encargo. INTIME-SE a Sra. Perita da 

nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento ao ato 

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

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

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

para que a médica nomeada compareça com seus documentos pessoais 

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

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido 

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

de eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 
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sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004472-96.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EDILSON DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

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

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento 

ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

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

realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a 

advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados de exames 

que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004491-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004491-05.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): TEREZA MARTINS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para que, no 

prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II 

do NCPC (ausência de profissão da parte autora), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC) . 2) Transcorrido o 

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 14 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112160 Nr: 696-47.2014.811.0007

 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: LSdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 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 - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

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

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

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

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

requerente é quem apresenta melhores condições de cuidar da requerida.

 Argumenta que é imprescindível a decretação da interdição, e que 

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

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

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

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

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

benefícios da Justiça Gratuita.

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

24/25).

 À fl. 29 fora nomeado curador especial.

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

Público requereu a destituição do dever de curador especial.

 Indeferimento do pedido de destituição do dever de curador especial 

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

pericial, nomeando perito às fls. 34/36.

 O representante do Ministério Público manifestou concordância quanto à 

realização de pericia (fl. 37).

Substituição de peritos às fls. 44 e 47.

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

mental.

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

51.

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

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

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

requerida, senão vejamos.

A incapacidade da curatelada restou devidamente demonstrada com a sua 

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

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

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

favorável do Ministério Público.

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

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

devidamente habilitada.

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

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

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

curadora sua irmã, Laudiceia Silva de Souza de Salles.

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

(art. 759, CPC).

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

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

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

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários médicos 

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

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

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

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

civil, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110287 Nr: 5854-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Bruno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Rodrigues Turella

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fls.79/82, a fim de preencher os requisitos do artigo 

524 do CPC, instruindo com o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141482 Nr: 3787-77.2016.811.0007

 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: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Siebert Utsunomiya

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 .Fundamento e decido.CONSIDERANDO a aparente regularidade do que 

foi pactuado às fls. 62/62-v, prestando homenagens aos envolvidos pela 

opção pela autocomposição, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais à avença no que tange ao pagamento do crédito 

pleiteado. CONSIDERANDO que a extinção do feito ficará condicionada ao 

cumprimento integral do acordo (início em 15 de novembro de 2018 e 

término em 15 de novembro de 2020 – que é a última data aprazada no 

respectivo acordo), conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 

313, inciso II, do CPC, SUSPENDO o trâmite do presente feito até o dia 05 

de fevereiro de 2022. Decorrido o prazo da suspensão, 

independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, dizerem acerca do cumprimento integral do 

acordo.Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo 

para tanto, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107187 Nr: 2549-28.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Correa Diniz, Andressa Regiane 

Aparecida Diniz, Elton Elvis Aparecido Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Aparecido Diniz - Espólio

 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:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o plano de partilha apresentado pela 

inventariante à fl.59 e JULGO POR SENTENÇA, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados pelo de cujus 

Reginaldo Aparecido Diniz, atribuindo aos bens nela contemplado os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros, nos seguintes termos:- caberá à viúva-meeira Sra. MARIA DE 

LOUDES CORREA a parte integral de 100% (cem por cento) dos bens, na 

quantia equivalente a R$ 18.183,00 (dezoito mil cento e oitenta e três 

reais).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sem custas processuais, vez 

que concedo às partes os benefícios da Justiça Gratuita.Transitada em 

julgado a sentença e tendo em vista a ISENÇÃO tributária, EXPEÇA-SE o 

respectivo formal de partilha. OFICIE-SE ao DETRAN para realizar a 

transferência dos bens móveis acima descritos, para o nome de MARIA 

DE LOURDES CORREA DINIZ. A seguir, ao arquivo com todas as baixas 

pertinentes.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004475-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004475-51.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SONIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação de 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de reestabelecimento de auxílio 

doença pedido com pedido de tutela provisória promovida por SONIA 

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA em face do INSS- INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, aduzindo, em breve síntese, que tem direito ao 

benefício previdenciário. Com a inicial foram juntados documentos ao Pje. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando a peça inicial verifica-se que a autora Sonia Maria da 

Conceição Souza, reside no Município e Comarca de Apiacás/MT, bem 

como, juntou documentos que apontam o endereço da autora como sendo 

no referido Município, de modo que, este Juízo não é competente para 

processamento da presente demanda, conforme passo a expor. É nesse 

sentido o julgado abaixo, veja-se: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. 

1. No caso de ação previdenciária movida contra o INSS, é concorrente a 

competência do Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do 

Estado-membro, devendo prevalecer a opção exercida pelo segurado, que 

não tem a faculdade de ajuizar tais ações em Juízo Estadual diverso 

daquele de seu domicílio, tendo em vista que a finalidade da norma contida 

no art. 109, § 3º, da CF (competência delegada), de facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive. 2. A autarquia 

previdenciária comprovou a residência da segurada no município de Palma 

Sola/SC, conforme consulta ao CNIS e ao domicílio eleitoral, sendo que o 

benefício deferido em antecipação de tutela vem sendo pago em agência 

bancár ia do municíp io catar inense.(TRF-4 -  APELREEX: 

115278220144049999 PR 0011527-82.2014.404.9999, Relator: VÂNIA 

HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/09/2015, SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: D.E. 09/09/2015). No entanto, incabível admitir a 

possibilidade de opção de foro de qualquer ente da federação como 

objetiva o autor, como fica demonstrado nos autos, convém anotar que 

não há qualquer fator de ligação entre a causa e o foro de Alta Floresta, 

haja vista ser diverso o local de domicílio do autor, qual seja, Município e 

Comarca de Apiacás/MT. 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. A propósito, 

veja-se o magistério de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (In Instituições de 

Direito Processual Civil, Vol. I, 4ª Ed., 2004, Malheiros Editores, p. 485): "No 

trato da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos 

fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com 

determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a 

este (supra, n. 197). As disposições da lei sobre a competência territorial 

fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam 

em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As 

partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm 

sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com 

determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal 

comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos ou 

os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da 

distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o 

resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e 

os combinou, dando preferência a um em certos casos e valorizando 

outros em relação a determinadas outras situações etc". Desta forma, a 

situação delineada nos presentes autos não comporta o prosseguimento 

do feito neste Juízo de Alta Floresta, 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 declinada a competência para a Vara Única da Comarca 

Apiacás/MT, onde tem domicílio a parte requerente. Por oportuno, segue 

os julgados abaixo: 16715275 - PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA 

DELEGADA. JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. No caso de ação previdenciária 

movida contra o inss, é concorrente a competência do juízo estadual do 

domicílio do autor, do juízo federal com jurisdição sobre o seu domicílio e 

do juízo federal da capital do estado-membro, devendo prevalecer a opção 

exercida pelo segurado. O segurado não tem, de outro lado, a faculdade 

de aforar feito contra a autarquia previdenciária federal em juízo estadual 

diverso daquele de seu domicílio, tendo em vista que a finalidade da norma 

contida no art. 109, § 3º, da cf, que versa a competência delegada, é 

justamente oportunizar e facilitar o acesso do segurado à justiça próximo 

do local onde vive. (TRF 04ª R.; AI 0011711-33.2012.404.0000; RS; Sexta 

Turma; Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro; Julg. 30/01/2013; DEJF 08/02/2013; 

Pág. 254) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA JUSTIÇA 

ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA CONSTITUCIONALMENTE FIXADA. 1. A competência da 

Justiça Federal para o julgamento de ações previdenciárias é fixada 

constitucionalmente (art. 109, I) - sendo exceção a regra da competência 

delegada. 2. O segurado, cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, 

tem três opções de aforamento da ação previdenciária: poderá optar por 

ajuizá-la perante o Juízo Estadual da comarca de seu domicílio; no Juízo 

Federal com jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas 

Federais da capital do Estado-membro. 3. É vedada a opção pelo 

ajuizamento perante Juízo Federal diverso daquele constitucionalmente 

previsto. 4. Não tem aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, por 

estar-se diante de regra de competência absoluta decorrente de norma 

constitucional (I e § 3º do art. 109 da CF). Precedentes. 5. Hipótese em 

que restou comprovado que o domicílio da parte autora é na comarca onde 

ajuizada a presente ação previdenciária. (TRF-4 - AC: 

50063703820174049999 5006370-38.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO 

QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/11/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) Assim, admitir que a parte autora, por sua 

exclusiva discricionariedade, escolher Juízo diverso do local de seu 

domicílio, afigura-se opção absolutamente irrazoável e imprópria. Por todo 

o exposto e, em observância ao disposto no § 1° do artigo 64 do CPC que 

preconiza: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, RECONHEÇO a 

incompetência absoluta da Comarca de Alta Floresta/MT para o descortino 

do processo e DECLINO da competência para a Comarca de Apiacás/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. Alta Floresta, 13 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004445-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004445-16.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDO SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a emenda à inicial. DEFIRO o benefício 

da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular 

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

em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

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

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, 

em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 
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celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial o Dr. Lucio Hideki Matsumoto, médico Oftalmologista, pode ser 

encontrado na Clínica de Olhos, na Av. Ariosto da Riva, n° 2035, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos com especialidade em 

Oftalmologia para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, 

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

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

do CPC). INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação, INTIME-SE os interessados 

para comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo 

pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado 

a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o mandado de 

intimação, conste a advertência para que o médico nomeado compareça 

com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que 

realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE ao 

Sr. Perito cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados 

de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004488-50.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

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

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial o Dr. Franthiesco Marassi Zambon, médico ortopedista, CRM 

81471, razão por que FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), ante imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos com 

especialidade em ortopedia para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF 

com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 

4º e 6º, do CPC). INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação, INTIME-SE os 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, e de eventuais atestados 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 
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alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

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

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

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 14 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108468 Nr: 3910-80.2013.811.0007

 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: LTOD, Neuriza Oliveira Moraes

 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:

 Vistos.

PROCEDA a exclusão da representante da parte autora da capa dos 

autos, bem como, do sistema Apolo, vez que deverá constar apenas a 

autora LUANA TAINARA DE OLIVEIRA, em virtude da maioridade adquirida.

 Pois bem. Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 2458-69.2012.811.0007

 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): Jose Cavallari Martins

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada penhora online 

por meio do sistema BACENJUD em conta do executado JOSÉ CAVALLARI 

MARTINS, para a quitação total da dívida .

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 2816-39.2009.811.0007

 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: Juvenira Quirino Dias, Sonia da Conceição Dias de 

Paula, Donizete Quirino Dias, Valdizete Quirino Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese ter ocorrido erro no alvará de fl.168, verifica-se através do 

extrato anexo que o referido valor fora devidamente pago ao exequente 

DONIZETE QUIRINO DIAS.

 Portanto, certificado o trânsito da sentença de fl. 160, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92135 Nr: 5942-63.2010.811.0007

 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): Zaira do N. Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a secretaria da vara, decisão de fl. 78, expedindo ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda a baixa no arresto realizado no imóvel n° 22.204 Livro 

2- DG.

Outrossim , Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada 

penhora online por meio do sistema BACENJUD em conta da executada, 

para a quitação total da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.
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CUMPRA-SE , expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103851 Nr: 5598-14.2012.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Sais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Borges Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Casadei - OAB:6989

 Vistos. Compulsando os autos, verifico que houve erro material na 

decisão de fl. 153, pelo que, retifico-o. Com efeito, apesar de constar a 

determinação de apensamento dessa ação cautelar à ação principal (ação 

executiva ), houve a indicação equivocada do numero de identificação do 

processo. Dessa forma, determino o apensamento deste feito à ação 

principal (ação executiva - ID 104372) e respectivos apensos. Assim, 

após o cumprimento dos atos necessários nos autos executivos (ID 

104372) e de Embargos à Execução (ID 171488) e sendo certificado o 

necessário, voltem-me conclusos (ação principal e apensos e ação 

cautelar). No mais, determino o desapensamento da ação de impugnação 

ao valor da causa (ID 104239) e sua remessa ao arquivo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104239 Nr: 6019-04.2012.811.0007

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Borges Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Sais Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos. Ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96436 Nr: 4879-66.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvandi Pereira da Silva & Cia Ltda ME, 

Salvandi Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do INMETRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de fl. 56, determinando seja expedido Edital, com prazo 

de 30 dias, para a citação da parte executada, atentando-se para a regra 

contida no artigo 8º, IV da Lei 6.830/80.

2) Decorrido in albis o prazo do item “1”, nos moldes determinados pelo 

artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial da 

executada, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que 

deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no feito.

3) Após, VISTA dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98200 Nr: 6765-03.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAdMD

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada nova penhora 

online por meio do sistema BACENJUD em conta do executado CESAR DE 

ALENCAR DE MELLO DIAS, para a quitação total da dívida no valor de R$ 

2.756,29.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101547 Nr: 3191-35.2012.811.0007

 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 Madalena da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada penhora online 

por meio do sistema BACENJUD em conta da executada MARIA 

MADALENA DA SILVA, para a quitação total da dívida no valor de R$ 

2.868,15.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2295-65.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCA Materiais para Construção e Elétricos 

Ltda - EPP, Claudio Vieira dos Santos, Claudio Araújo da Silva, Anselmo 

Rotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 
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art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada penhora online 

por meio do sistema BACENJUD em conta dos executados, para a 

quitação total da dívida no valor de R$ 30.484,87.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Outrossim, restando infrutífera a tentativa de penhora online, defiro o 

pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar 

acerca da existência de veículos registrados em nome da parte executada 

para fim de indisponibilizar a transferência .

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o que à de direito.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62214 Nr: 1456-69.2009.811.0007

 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): José Aparecido Chaves de Almeida

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada penhora online 

por meio do sistema BACENJUD em conta do executado JOSÉ APARECIDO 

CHAVES, para a quitação total da dívida .

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99925 Nr: 1445-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira de Andrade

 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:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 174, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.176.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 172/173 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 73.001,15 (setenta e três mil, com um real e quinze centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Intime-se o patrono da parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) 

dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial 

(banco, agência, número da conta corrente e CPF), dos honorários 

sucumbenciais e, em igual prazo os dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139987 Nr: 2943-30.2016.811.0007

 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: Josenaide Fernanda Balbino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

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

 Vistos.

1-MANTENHO a decisão de fl.151 em que nome a Dra Fernanda Sutilo para 

realizar a perícia na parte autora, pelos próprios fundamentos.

2-Cumpra-se a Secretaria da Vara a decisão de fls.68/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104698 Nr: 6542-16.2012.811.0007

 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: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Batista Romano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A em desfavor de Nelson Batista 

Romano.

Entre um ato e outro do processo, a parte autora fora intimada 

pessoalmente e através de seu patrono, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumprir a decisão de fl.82,sob pena de extinção.

 Na sequência, fora acostada certidão de intimação do patrono, bem como 

AR constando a assinatura da parte autora cf. fls.85 e 87v.

 Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl. 88.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.
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Eventuais custas pela parte autora.

Deixo de condenar a parte autora em honorários, vez que o requerido não 

constituiu advogado nos autos.

 Intime-se.

 Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 1902-72.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução proposta por Banco Finasa S/A em 

desfavor de Pedro Siqueira.

Entre um ato e outro do processo, a parte exequente fora intimada 

pessoalmente e através de seu patrono, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Na sequência, fora acostada certidão de intimação do patrono, bem como 

AR constando a assinatura da parte autora cf. fls.99v e 100.

 Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl. 101.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Deixo de condenar a parte autora em honorários, vez que o requerido não 

constituiu advogado nos autos.

 Intime-se.

 Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142611 Nr: 312-48.2013.811.0095

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMML, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSML

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos.

Considerando que a parte executada não impugnou a penhora realizada, 

cf. certidão de fl.131, expeça-se alvará do valor de fl. 127 para a conta da 

representante do exequente indicada à fl. 118.

Outrossim, tendo em vista que o valor encontrado é insuficiente para 

efetuar o pagamento integral da dívida, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114277 Nr: 2725-70.2014.811.0007

 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: Tiago Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos - Banco BMC Finasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Intime-se o perito nomeado para manifestar acerca do petitório de fls. 

86/87, o qual consta a discordância do executado quando à proposta 

oferta e eventualmente ofereça nova proposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123880 Nr: 1770-05.2015.811.0007

 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: José Raul da Silva

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, expeça-se ofício ao perito 

nomeado, o qual realizou a perícia no autor para, no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 20 (vinte) dias apresentar o lado pericial em nome 

do autor JOSÉ RAUL DA SILVA.

Consigno que não havendo a entrega do laudo pericial no prazo acima 

mencionado, esta Magistrada nomeará novo perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140176 Nr: 3039-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Atletica Banco do Brasil - AABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidroquimica Com. Prod. Quim. Ltda, Cruzeiro 

Esporte Clube, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Fabiano de Oliveira Costa - 

OAB:76.953, Fernanda Saade Malaquias de Castro - OAB:85.254, 

Mariana Gomes Borges Côrte - OAB:143.085, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A

 ISTO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos moldes do 

artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar extinta a obrigação do 

pagamento dos títulos indicados à fl. 24, em razão do pagamento. 

Consigno que a requerida Cruzeiro Esporte Clube é credora do valor 

atualizado de R$ 1.667,05 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais com 

cinco centavos), pelo que, determino a liberação de Alvará Judicial em seu 

favor, conforme dados bancários de fl. 105.Em consequência, determino o 

CANCELAMENTO dos títulos protestados junto ao Cartório Dalla Riva, 

indicados à fl. 24.No mais, quanto ao Banco do Brasil S/A e Banco Itaú 

S/A, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI do CPC.Em razão da ausência de insurgência das partes 

quanto ao valor depositado em Juízo, e tratando-se de ação necessária, 

diante da impossibilidade de comunicação da devedora/Autora com as 

credoras/requeridas para o pagamento do débito, inexistentes ônus 

sucumbenciais.Intimem-se.Independente do transito em julgado, expeça-se 

o pertinente Alvará Judicial, bem como oficie-se ao Cartório Dalla Riva, 

para fins de cancelamento do protesto dos títulos indicados à fl. 24. Após 

o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124406 Nr: 2022-08.2015.811.0007

 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: Jucelino Gomes Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Bisol

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)ISTO POSTO, determino a retificação do pólo passivo da lide, para o fim 

de EXCLUIR o requerido Derli Bisol e INCLUIR a empresa Bisol Montagem e 

Manutenção de Caldeiras Ltda, com endereço e qualificação às fls. 

69/70.Em consequência, determino o cumprimento da decisão de fl. 18, 

com a expedição de mandado citatório em seu desfavor.Intimem-se. 
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Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NUNES CHAVEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor do ID – 

17075728, bem como para requerer o que entender adequado, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Alta Floresta, 14 de dezembro de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada do ID – 17081819, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002947-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

ALTA FLORESTA ATENTA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID – 117058667 e 17058672, bem como para 

requerer o que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias. Alta 

Floresta, 14 de dezembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001070-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SATURNINO MEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 16993778, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000621-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000621-49.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA PAULA ALVES SOUSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. Vistos. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à petição e documentos acostados pelo executado no Id. 

16801938. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD OAB - MT9315/B 

(ADVOGADO(A))

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000916-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DARUICH HAMMOUD, ELIANE 

MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. Vistos. Tendo em vista os embargos de declaração apresentados em 

grau recursal, REMETA-SE o processo eletrônico a Turma Recursal para 

apreciação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Tendo em vista o 

recebimento do recurso inominado, bem como que já foram apresentadas 

as contrarrazões (ID nº 16474048), INDEFIRO o pedido de cumprimento 

provisório de sentença apresentado nestes autos no ID nº 16488551. 

Caso queira, a autora poderá pleitear a execução provisória em processo 

apartado. Em tempo, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Tendo em vista o 

recebimento do recurso inominado, bem como que já foram apresentadas 

as contrarrazões (ID nº 16474048), INDEFIRO o pedido de cumprimento 

provisório de sentença apresentado nestes autos no ID nº 16488551. 

Caso queira, a autora poderá pleitear a execução provisória em processo 

apartado. Em tempo, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-74.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIORAVANTE BUOSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010314-74.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIANE ROQUE EXECUTADO: 

FIORAVANTE BUOSI Vistos. Inobstante o petitório de ID nº. 16817875 

requerer a homologação de acordo firmado entre as partes, é certo que a 

avença correspondente não fora apresentada. Desse modo, intime-se a 

parte autora para apresentar a referida minuta, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento do referido pleito e regular 

prosseguimento do feito. 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 o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002326-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA CORREA DE MELLO 

REQUERIDO: ARNALDO RODRIGUES DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo autor no ID nº 15361498. Para tanto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título 

executivo na Secretaria de Vara. Após, REMETA-SE o processo ao 

arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-54.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos. Apesar dos 

argumentos apresentados pela parte exequente, o entendimento desta 

magistrada encontra-se claramente exposto na decisão anterior (ID num. 

15382976), na qual foi fundamentada a extinção do processo. Situação 

esta que demonstra a impossibilidade de reanálise de questão já decidida, 

ante a preclusão pro judicato. Assim, deixo de apreciar o pedido formulado 

no ID num. 16152078. Intime-se. Após, arquive-se, observando-se as 

formalidades. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMERSON RICARDO DIAS (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: 

1002060-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: HERMERSON RICARDO DIAS Vistos. DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor. Para tanto, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título executivo na 

Secretaria de Vara. Após, REMETA-SE o processo ao arquivo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (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:

EDIVALDO DE LIMA (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: 

1002084-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: EDIVALDO DE LIMA Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo autor. Para tanto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título executivo na Secretaria de 

Vara. Após, REMETA-SE o processo ao arquivo. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002091-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GUIMARAES MACEDO (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: 

1002091-18.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: FELIPE GUIMARAES MACEDO Vistos. DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor. Para tanto, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título executivo na 

Secretaria de Vara. Após, REMETA-SE o processo ao arquivo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA (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: 

1002127-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA 

Vistos. DEFIRO o pedido formulado pelo autor. Para tanto, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título 

executivo na Secretaria de Vara. Após, REMETA-SE o processo ao 

arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003953-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PAINHUM MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003953-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA PAINHUM 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DEFIRO o pedido formulado pelo 

autor. Para tanto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar a retirada do título executivo na Secretaria de Vara. Após, 

REMETA-SE o processo ao arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (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:

ROGERIO CARVALHO RODRIGUES (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: 

1002226-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ROGERIO CARVALHO RODRIGUES Vistos. 

DEFIRO o pedido formulado pelo autor. Para tanto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título 

executivo na Secretaria de Vara. Após, REMETA-SE o processo ao 

arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DOS SANTOS ZANON (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: 

1002061-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: HILDA DOS SANTOS ZANON Vistos. DEFIRO 

o pedido formulado pelo autor. Para tanto, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada do título executivo na 

Secretaria de Vara. Após, REMETA-SE o processo ao arquivo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FILOMENA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000244-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO CETELEM S.A. 

EXECUTADO: DERLI FILOMENA DE MIRANDA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados 

veículos registrados, consoante extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001065-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001065-19.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

JOAO BENEDITO ALVES Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, 

inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial 

de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, 

DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, 

ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a 

ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o 

valor exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, DEFIRO o pedido 

de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na 

consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato 

anexo. INDEFIRO o pleito formulado de pesquisa via sistema INFOJUD uma 

vez que a pesquisa via referido sistema, por ser uma ferramenta 

eletrônica para fornecimento de dados e declarações sigilosos do 

contribuinte junto à Receita Federal, deve ser adotada como medida 

excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, 

deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000722-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000722-57.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados 

veículos registrados, consoante extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000957-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE ASSIS MARIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000957-24.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ESTER DE ASSIS MARIANO Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, 

DEFIRO o pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, 

sendo que na consulta não foram encontrados veículos registrados, 

consoante extrato anexo. INDEFIRO o pleito formulado de pesquisa via 

sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido sistema, por ser 

uma ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e declarações 

sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser adotada como 

medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De 

fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000410-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000410-47.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: JANAINA DOS SANTOS PEREIRA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome da parte executada, o que já foi feito, sendo 

registrada a restrição judicial dos veículos encontrados, consoante extrato 
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anexo. Desta feita, expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação 

dos veículos descritos no comprovante de inclusão de restrição veicular, 

devendo os bens penhorados serem depositados em poder da parte 

exequente, que assumirá o encargo de depositário fiel dos bens e 

exercerá o ônus de guardar e conservar os veículos, bem como de não 

dispor dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel. 

Frisa-se que a remoção dos veículos e nomeação do credor como 

depositário fiel revelam-se medidas necessárias como única forma de 

satisfazer o crédito exequendo, o qual se arrasta sem o devido 

adimplemento. Deverá, ainda, o Sr. Oficial de Justiça, durante o 

cumprimento do mandado, se ater ao fato de que por se tratar de bem 

móvel, a propriedade se transfere com a mera tradição, razão pela qual, 

caso o bem esteja na posse de terceiros, deve ser aferida a real 

propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível embargos de 

terceiros. Deverá, por fim, o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato, intimar a 

parte executada da penhora, constando que referida parte terá o prazo de 

15 (quinze) dias para oferecer impugnação (Enunciados n.º 117 e 142 do 

FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002986-13.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIO BRAZ Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o 

que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo 

pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, 

via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando 

do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à 

Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. DEFIRO o pedido de restrição 

judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via sistema 

RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta foi 

encontrado somente veículo com restrição de alienação fiduciária, 

consoante extrato anexo, fato este que inviabiliza a penhora do bem. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000735-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000735-22.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: EDIVALDO GONCALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA - ME, 

FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA Vistos. Perscrutando os autos, 

constato que o exequente requereu a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa executada, tendo em vista o estado de insolvência da 

empresa, bem como diante do nítido propósito da devedora de frustrar o 

ressarcimento de consumidores. Citada, a representante da empresa 

quedou-se inerte. Considerando a natureza jurídica da executada, 

tratando-se de empresária individual, desnecessário se faz a 

desconsideração da personalidade jurídica, notadamente porque são a 

mesma pessoa natural, sendo que seus bens respondem pelas dívidas 

eventualmente contraídas. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. AÇÃO INTERPOSTA 

EM FACE DA FIRMA INDIVIDUAL. ARRESTO DOS BENS EM NOME DO 

TITULAR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO. PATRIMÔNIO DA FIRMA 

INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM O DA PESSOA FÍSICA. Conforme 

entendimento da doutrina e da jurisprudência a empresa individual é mera 

ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de 

comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Nesse contexto, tem-se 

que a empresa individual, embora para fins tributários, seja considerada 

pessoa jurídica, fora desse plano ela é a própria pessoa física. Assim, o 

patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu titular, 

admitindo-se, por consequência, o arresto dos bens em nome deste. 

Agravo de Instrumento provido.” TJ-PR - Agravo de Instrumento AI 

7923751 PR 0792375-1 (TJ-PR) Data de publicação: 20/07/2011. Dessa 

forma, DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação 

financeira, por meio eletrônico (sistema BACENJUD), em nome da 

proprietária da empresa FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA, CPF: 

017.753.561-08. Assim, INTIME-SE o credor para, em cinco dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito, bem como, se manifestar 

acerca do valor penhorado no ID nº 1274379 e, na sequência, voltem-me o 

processo eletrônico concluso devidamente triado para penhora de ativos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NERI OAB - PR0027064A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001994-52.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA 

EXECUTADO: MARCELA APARECIDA BATISTA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 

da parte executada, o que já foi feito, sendo registrada a restrição judicial 

do veículo encontrado, consoante extrato anexo. Desta feita, expeça-se 

mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo descrito no 

comprovante de inclusão de restrição veicular, devendo o bem penhorado 

ser depositado em poder da parte exequente, que assumirá o encargo de 

depositário fiel do bem e exercerá o ônus de guardar e conservar o 

veículo, bem como de não dispor do mesmo, sob pena de ser considerado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 30 de 730



depositário infiel. Frisa-se que a remoção do veículo e nomeação do 

credor como depositário fiel revelam-se medidas necessárias como única 

forma de satisfazer o crédito exequendo, o qual se arrasta sem o devido 

adimplemento. Deverá, ainda, o Sr. Oficial de Justiça, durante o 

cumprimento do mandado, se ater ao fato de que por se tratar de bem 

móvel, a propriedade se transfere com a mera tradição, razão pela qual, 

caso o bem esteja na posse de terceiros, deve ser aferida a real 

propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível embargos de 

terceiros. Deverá, por fim, o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato, intimar a 

parte executada da penhora, constando que referida parte terá o prazo de 

15 (quinze) dias para oferecer impugnação (Enunciados n.º 117 e 142 do 

FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-28.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SABADINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010675-28.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELA MARIA SABADINI 

EXECUTADO: ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou 

inerte consoante a decisão lançada no ID nº. 15268993 e a certidão de ID 

nº. 16617546. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Considerando a existência de valores vinculados ao feito, 

dado o sucesso parcial da penhora on line realizada (ID nº. 14981898), 

determinado a restituição e liberação do montante em favor da parte 

devedora. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 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, 14 de dezembro de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS KNECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000532-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEONARDO LUIS KNECHT 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A (ID nº. 13437069), 

alegando omissão havida na sentença de ID nº. 13387496, sob o 

argumento de que deixou de fundamentar a existência de dano moral. É o 

necessário. DECIDO. No que atine a omissão alegada pela embargante, 

analisando a sentença objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo 

certo que no decisório expressamente constou: “Assim, percebe-se 

claramente que o ato ilícito está configurado, já que, presente o fato lesivo 

voluntário, causado pela requerida, por ação ou omissão voluntária, 

negligencia ou imperícia, bem como, a ocorrência do dano moral. Aliás, 

impende anotar que, com relação ao dano moral a jurisprudência dos 

Tribunais Pátrios, inclusive superiores, tem caminhado a longos passos, 

hoje, com entendimento praticamente sedimentado, no sentido de que uma 

vez ocorrendo cobrança indevida, resta desnecessária a demonstração 

da prova efetiva do dano, porque em tal situação o efeito nocivo é 

indiscutível e decorre da própria conduta ilegal (...) Friso não se exigir 

demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a inscrição 

indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se como dano in 

re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do País, inclusive, 

do STJ, in verbis (...) Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re 

ipsa)”. Tal explanação fora acompanhada de entendimentos 

jurisprudenciais colacionados, ratificando o entendimento. Desta feita, não 

vislumbrando a irregularidade apontada pelo embargante, tenho que a 

sentença merece ser mantida. A irresignação da parte se dá quanto ao 

mérito da causa, e, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13437069, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. 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. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega 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, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003228-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISSON HENRIQUE KINAST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003228-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEISSON HENRIQUE KINAST 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Apesar de devidamente intimado, o 

autor não compareceu à audiência de conciliação, consoante termo de ID 

nº. 16591335, e apesar de requerer prazo para juntada de atestado 

médico, não o fez, conforme certidão de ID nº. 17042214. Vale lembrar 

que o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95 estabelece: 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. No mesmo sentido 

preconiza o art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Registre-se que 

ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos 

termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado de Mato Grosso, podendo 

ser isento de tal ônus somente se restar provado que a ausência 
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decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. 

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora requereu a justiça 

gratuita, no entanto, não comprovou a hipossuficiência nos termos da Lei 

e, ao que tudo indica, ostenta condições de arcar com as custas do 

processo, pois se qualificou como empresário na petição inicial e, 

ademais, constituiu advogado nos autos. Deste modo, impõe-se o 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

no artigo 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso 

de eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. 

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, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002616-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ABUD MIGUEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002616-34.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SAMIR ABUD MIGUEL 

EXECUTADO: AVIANCA Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente (ID nº 16996001), bem como informa as contas bancárias 

para transferência do valor. 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 eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente, observando-se os dados bancários da 

parte autora e da advogada, informados no ID supramencionado. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de 

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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003600-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIRA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003600-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TANIRA COSTA NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Intimada a parte autora para emendar a petição inicial, 

especificamente para juntar ao processo as faturas de energia elétrica 

que deram ensejo a demanda, bem como, outras duas faturas para fins de 

comparação, referida parte não cumpriu tal determinação, limitando-se a 

juntada de “Boletos para pagamento de conta”, documento este, que não 

possui todas as informações constantes na fatura de energia elétrica. Por 

oportuno, em que pese a autora não tenha apresentado as faturas de 

energia elétrica, através do endereço apresentado nos autos, verifica-se 

que sua unidade consumidora é instalada na zona rural e, neste caso, a 

modalidade de leitura é plurimensal, conforme permite a Resolução n° 

414/2010 da ANEEL em seus artigos 85, 86 e 89. Dessa forma, para 

melhor análise do pedido de tutela de urgência, imperioso se faz a 

apresentação das faturas de energia elétrica, conforme determinado no ID 

nº 15775170, o que não foi atendido pela autora. Assim, impõe-se a 

extinção do feito. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 320 e 321, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no 

art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003714-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora, 

devidamente intimada conforme determinação de ID n.º 16002095, não 

apresentou comprovante de endereço em seu nome (certidão de ID nº 

16743531). Somente quando comprovado o domicílio do autor é que se 

pode ter o devido conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo 

competente, pelo que se torna imprescindível aquela providência 

probatória quanto ao endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. Na 

hipótese de apresentação de comprovante em nome de pessoa diversa, 

faz-se necessária a comprovação de parentesco com a parte autora ou 

juntada de declaração datada acerca da residência do requerente, 

fornecida pela pessoa indicada no comprovante de endereço. Por fim, 

tendo a julgadora oportunizado a superação da falta de documento que se 

fazia imprescindível, e não tendo a parte atendido à oportunidade que lhe 

fora dada, resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. 

Nesse sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010850-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010850-17.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROSANGELA APARECIDA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Tratam-se os presentes 

autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO PAN S/A em 

desfavor de ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA, pautando-se no 

excesso de execução, uma vez que o prazo concedido para cumprimento 

da obrigação concedido em caráter liminar e que ocasionou as astreintes 

é deveras exíguo, pois as instituições financeiras possuem procedimentos 

internos a serem tomados para emissão de boletos de quitação. Aduziu, 

ainda, que que não houve desobediência ou descumprimento imotivado da 

ordem judicial deferida nos autos, visto que os boletos foram devidamente 

disponibilizados nos autos em prazo razoável, o que se vê no ID nº. 

12117395. Instado a manifestar-se, o embargado impugna as alegações 

da embargante, aduzindo que aquela instituição financeira descumpriu 

ordem judicial sem justificativa plausível para não ter apresentado os 

boletos para quitação dos débitos no prazo estabelecido. Arguiu, também, 

a preclusão em relação à Tutela Provisória concedida, uma vez que não 

houve o competente recurso quanto ao r. despacho que a concedeu, 

requerendo ao final a improcedente dos pedidos de Embargos à Execução 

(ID nº. 13762963). Pois bem. Tendo em vista que a embargante não logrou 

êxito em comprovar suposto excesso na execução, não há de se falar em 

procedência dos presentes Embargos à Execução. Isto porque o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento da embargante sobre 

astreintes fixados em caso de descumprimento da obrigação de fornecer 

os boletos para quitação à embargada, sendo vedado a este juízo 

apreciação de matéria discutida em juízo, uma vez que o direito de 

manifestar a respeito da imposição das multas ora discutidas encontra-se 

precluso. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: 

“RECURSO CIVEL INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM 

PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO - SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O embargante pretende 

reabrir discussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento e 

devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta forma, não traz o 

embargante à apreciação qualquer das hipóteses elencadas no art 52, inc. 

IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser recebidos e conhecidos. 

3. ISTO POSTO, rejeito os embargos apresentados, por incabíveis, visto 

ter sido o pedido da reclamante, julgado procedente, determinando o 

regular processamento da execução, em seus ulteriores termos. 4. 

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. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor condenação, 

mais custas processuais, a cargo da recorrente. (RI 1091/2010, DR. 

EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, Julgado em 15/07/2010, 

Publicado no DJE 23/09/2010)” Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução formulados pela executada no ID n.º 10833599 e o JULGO 

IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, 

ambos do CPC. Por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da 

execução, devendo ser a exequente intimado para requerer o que de 

direito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no artigo 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 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, 

14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 173202 Nr: 5500-19.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alveri da Silva, Quenifer Pereira de 

Azevedo, Leonardo de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN BARROS DOS SANTOS 

- OAB:20.467/MT

 Processo n.º 5500-19.2018.811.0007Código 1732025ª VaraVISTOS 

ETC.1.A denúncia possui os requisitos necessários para o processamento 

da ação, uma vez que estão nos autos as provas da materialidade delitiva, 

bem como os indícios de autoria, pois, nesta fase não é necessária a 

certeza firme dos acusados, o que se concluirá após a instrução do 

feito.2.De outro norte, em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, não vislumbro demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar 

a absolvição sumária dos denunciados, a saber, (I) a existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de 

causa excludente da culpabilidade dos agentes, salvo inimputabilidade; (III) 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade dos agentes (artigo 397 do Código de Processo 

Penal).3.Ainda, analisando com acuidade os autos, entendo que restou 

demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios 

suficientes de autoria, conforme já mencionado, aptos a autorizar a 

persecução penal para posterior análise exaustiva das questões 

suscitadas pela defesa, sob pena de prejulgamento.4.Sobre o tema, o C. 

STJ já firmou o entendimento de que a motivação acerca das teses 

defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser 

sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão 

ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes. 

5.Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os 

denunciados.6.Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15:20 horas.7.CITEM-SE os 

denunciados do recebimento da denúncia.8.INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes, para a audiência designada, requisitando-as se 

necessário.9.REQUISITE-SE os denunciados.10.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e às Defesas.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2018. Milena Ramos de 

Lima e Souza ParoJuíza de Direito, em Substituição Legal

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001565-85.2017.8.11.0007

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:

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE (EXECUTADO)

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE (EXECUTADO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para que se manifeste em termos 

de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, face o resultado 

negativo obtido nas buscas para penhora online, nos termos da decisão 

de ID 14841439.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003288-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003288-42.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO Vistos. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

no ID. 14614878 e suspendo o feito até a data de 15/04/2019, para o 

cumprimento da obrigação descrita no item B do referido acordo. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Decorrido o prazo de 

suspensão do processo, intime-se a parte credora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informe se o acordo foi efetivamente cumprido e voltem-me 

conclusos para sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de agosto de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA KIYOKAWA DA SILVA (EXECUTADO)

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000115-73.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ROSA MARIA KIYOKAWA DA 

SILVA Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre as partes no ID14615468 e suspendo o 

feito até a data de 15/04/2019, para o cumprimento da obrigação descrita 

no item B de ID14615468. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 

Decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o acordo foi efetivamente 

cumprido. Após, voltem-me conclusos para a extinção do feito. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

agosto de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JONES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001157-60.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

NELSON JONES DE FREITAS RÉU: CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP Vistos Trata de “Ação de Cobrança” 

movida por NELSON JONES DE FREITAS em face da empresa 

CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TRÊS “T” LTDA – ME, 

objetivando em suma condenação da requerida ao pagamento do montante 

de R$ 139.545,76 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos) diante dos serviços prestados a 

mesma. Alega o autor que possui contrato de trabalho celebro junto a 

requerida desde de 13 de julho 2007, com vigência de 01 (um) ano que 

tinha a finalidade contratar o Autor para desempenhar a função de 

Engenheiro Civil e ter total responsabilidade técnica no que foi necessário 

para representar e assinar como profissional da parte Ré. Ficou pactuada 

entres as partes a prestação de serviços por parte do Requerente, em 

contrapartida, a parte requerida arcaria com pagamentos mensais pelos 

serviços prestados nos termos do contrato, no valor de R$2.470,00. O 

pagamento foi realizado de forma periódica e habitual até o término do 

contrato, sendo que no ano subsequente ocorreu a renovação do 

contrato, na data de 22 de julho de 2008, onde foi devidamente assinado 

um novo contrato, que praticamente manteve todas as cláusulas do 

contrato anterior, tendo apenas uma alteração, que no caso o Autor e 

parte Ré, decidiram prorrogar o contrato por tempo indeterminado, haja 

vista que ambas as partes estavam interessadas no acordo e satisfeitas 

com a contraprestação, as quais decidiram perdurar por vários anos. O 

contrato vigeu normalmente, sendo os serviços prestados pelo 

Requerente e o pagamento habitual feito pela Requerida. Porém, o autor 

relata que a partir do ano de 2014, a ré passou a negligenciar os 

pagamentos com diversos atrasos, até que em 09 de setembro de 2014 

entregou um cheque ao requerente com intuito de adimplir seu débito, 

todavia, o presente título voltou, sem fundos suficientes para o 

pagamento. Sustenta o requerente, ainda, que nunca deixou de prestar 

serviços para a empresa requerida, estando cadastrado como engenheiro 

civil responsável pela mesma até 29 de dezembro de 2017. Bem como 

ressalta ter prestado serviços à ré em 2018, visto que não houve qualquer 

ato encerrando o presente contrato firmado. Por fim, alega o autor ter 

enviado uma notificação extrajudicial para a Empresa ré, na data de 21 de 

fevereiro de 2018, com intuito de solucionar amigavelmente essa questão, 

todavia, não logrou êxito, uma vez que a requerida manteve-se silente, 

bem como nada pagou ao autor. Assim, requer a condenação da ré ao 

pagamento da dívida no valor de R$139.545,76 (cento e trinta e nove mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Com a 

inicial (ID12787880) foram colididos documentos via PJE (ID 

12787972/12788667. A decisão ao ID 12818990 determinou o recolhimento 

das custas processuais, uma vez que foi indeferida a concessão da 

Gratuidade da Justiça ao Autor. A parte autora manifestou-se ao ID 

12899360, requerendo o pagamento das custas ao final do processo ou o 

parcelamento da mesma. Em decisão de ID 13143489 foi deferido o 

parcelamento das custas, devendo o autor comprovar o recolhimento da 

primeira parcela das despesas processuais, sob pena de INDEFERIMENTO 

da petição inicial. A parte autora manifestou-se ao ID 13431822, juntando 

documento ao ID 13431831. Recebida a inicial ao ID 13941174. Juntada da 

citação do requerido ao ID 14841147. Termo de audiência de conciliação 

juntado ao ID 14988518, no qual as partes não compuseram acordo. A 

requerida apresentou contestação ao ID 15454285, alegando em suma 

que o objeto da ação é exceção de contrato não cumprido, pugnando 

assim pela total improcedência do pedido inicial. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação ao ID. 15868656. Após, vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, verifico que não há 

preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (NCPC, art. 354). Fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1) a prestação do serviço pelo autor; 2) a validade do 

contrato realizado entre as partes; 3) o valor mensal estipulado no 

contrato entre as partes; 4) o valor total referente a dívida discutida em 

questão; 5) os serviços prestados e não pagos pela ré entre os anos de 

2014 a 2018. Por inexistir outras questões processuais a serem 

analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. Dessa 

forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, mesmo que já tenham 

indicado anteriormente suas testemunhas,conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC, esclarecendo no mesmo prazo se pretendem depoimento pessoal, 

TUDO SOB PENA DE PRECLUSÃO. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122143 Nr: 685-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmara Maria da Silva

 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 procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 133, dos presentes autos.

A parte executada apresentou Impugnação à Execução às fls. 136/142.

A Exequente manifestou-se acerca da Impugnação às fls. 143/156, em 

que requereu a homologação do cálculo apresentado à fl. 146, no valor de 

R$ 8.717,28( oito mil setecentos e dezessete reais e vinte e oito 

centavos), bem como a expedição de RPV- requisição de pequeno valor 

para quanto aos valores devidos.

 A Executada concordou com o cálculo apresentado (fl. 157-v).

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 146 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 8.717,28( oito mil setecentos e 

dezessete reais e vinte e oito centavos), tendo em vista que houve 

concordância quantos aos valores.

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108761 Nr: 4221-71.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Decian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Oscar Neves Machado 

- OAB:10496

 Vistos.

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

emende o petitório de fls. 92, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Por outro lado, DETERMINO a intimação do executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua os autos com a matrícula atualizada do imóvel 

descrito às fls. 84/85.

Após, em caso de inércia da parte executada, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso o executado instrua os autos com o documento assinalado, vista à 

exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 6433-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Jucelena 

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR/39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 104. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE 

o Requerente para que dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115315 Nr: 3659-28.2014.811.0007

 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): Declaudio Luiz da Silva, Alair da Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.81, ao Arquivo com as baixas necessárias.

Esclareço que não existem valores bloqueados em juízo, visto que já 

foram liberados conforme comprovante de fl.78.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99525 Nr: 1009-76.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida à fl. 98.

Alega que há erro material e contradição na sentença embargada, eis que 

deveria este Magistrado tão somente suspender a presente ação até o 

trânsito em julgado da Ação Anulatória de n. 529-04.2011.811.0082 – 

Código 20670.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se, sendo a parte Embargante pessoalmente, através da remessa 

dos autos, mediante o pertinente Termo de Responsabilidade.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99115 Nr: 7182-53.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arilton Faustino de Aquino - 

OAB:4589-B/MT, Hamilton Ferreira da Silva Júnior - OAB:MT/11.322

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida à fl. 94.

Alega que há erro material e contradição na sentença embargada, eis que 

deveria este Magistrado tão somente suspender a presente ação até o 

trânsito em julgado da Ação Anulatória de n. 529-04.2011.811.0082 – 

Código 20670.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 
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embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se, sendo a parte Embargante pessoalmente, através da remessa 

dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106631 Nr: 1945-67.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correa, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 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. 126, 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.: 127328 Nr: 3733-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/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 apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

208/212, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 5436-82.2013.811.0007

 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): Gilberto Marchiori Corte, Vilson Manoel 

Santana, Acir Batista, Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Santina Fernandes 

Batista, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor Cardoso, João Luiz Soares

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:MT/16.325, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/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 exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Comunidade Galiléia, Município de Carlinda-MT, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de intimação dos executados.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 234/2018

CONSIDERANDO a publicação da Lei Complementar nº 228, em 

12.12.2005, que alterou a redação do artigo 231 da Lei nº 4.964/1985 

(COJE), estabelecendo o recesso forense no período compreendido entre 

20 de dezembro a 6 de janeiro;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018, que fixa o 

horário de atendimento nos Órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (1º e 2º graus) durante o recesso forense, no período 

compreendido entre 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, das 

13 às 18 horas;

CONSIDERANDO que durante o recesso forense os prazos processuais 

são suspensos, ficando preservado os atos processuais de natureza 

urgente necessária a preservação de direitos;

CONSIDERANDO o Provimento nº 16/2018/CM, de 9.11.2018, que dispõe 

sobre a suspensão dos prazos processuais no período compreendido 

entre 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de plantão a ser obedecida 

pelos servidores lotados nesta Comarca de Barra do Garças, durante o 

recesso forense, no período compreendido de 20.12.2018 a 6.1.2019, no 

horário das 13 às 18 horas, exceto o serviço de limpeza que funcionará 

das 6 às 11 horas:

 Art. 2º - Nos setores onde constar lotado um ou dois servidores, deverá 

ser feito o revezamento entre eles no período do plantão.

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

Barra do Garças, 14 de dezembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264450 Nr: 15800-83.2017.811.0004

 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): Clinica Terapêutica Recomeçar Ltda, Carlos 

Leandro Leão Dias, Eliete Aparecida Araujo Couto, Klinger Felipe da Silva, 

Simone do Rosário Leão Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos 

Santos Fernandes - OAB:22838, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Vinicius de Oliveira Ribeiro(OAB/MT 13.777/A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262028 Nr: 14264-37.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Ricardo Borges Leão Júnior(OAB/MT 19.113/O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, 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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257205 Nr: 11001-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO NETO ME, ALINE FRENCH DE 

LIMA VITORINO, José Vitorino Neto, Terezinha de Lima Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Ricardo Borges Leão Júnior(OAB/MT 19.113/O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, 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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187336 Nr: 8160-34.2014.811.0004

 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: Cipriano Generoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Reinaldo Leite de Oliveira(OAB/MT 12.971/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205748 Nr: 7033-27.2015.811.0004

 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: Imobiliária Pedra Ltda, Doralice Ferreira Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Juracy Pinto 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Reinaldo Leite de Oliveira(OAB/MT 12.971/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255577 Nr: 9955-70.2017.811.0004

 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: Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda, 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184/MT, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - 

OAB:18966/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Poliana 

Oliveira Santos(OAB/MT 14.467/O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43117 Nr: 1499-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Andre Luiz de Jesus Laurindo - OAB:18.483/0, 

MARINA BERNARDES GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos
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 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques(OAB/MT 20.607/A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212185 Nr: 10786-89.2015.811.0004

 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: Aldo Roberto Rezende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Daniel Victor Farias Castro. - OAB:17.609, Laura Avila 

Vasconcelos - OAB:18110-MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A, Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques(OAB/MT 20.607/A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 8445-66.2010.811.0004

 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: Belarmino Francisco Clemente, Eurimar Aparecida 

Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Delzuita Silva dos Santos, Rômullo 

Miranda Matos, Juliane Santos de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 14.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Marco 

Aurélio de Martins e Pinheiro(OAB/MT 4431/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100551 Nr: 5554-72.2010.811.0004

 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: Espolio de Delzuita Silva dos Santos, Rômullo Miranda 

Matos, Juliane Santos de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurimar Aparecida Freitas Clemente, Mariany 

Freitas Clemente, Ariany Freitas Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Marco 

Aurélio de Martins e Pinheiro(OAB/MT 4431/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280497 Nr: 7456-79.2018.811.0004

 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: CRISTINA RODRIGUES DA 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 38 de 730



publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248112 Nr: 4956-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Guia Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum). Assim, INTIME-SE a parte apelada/requerida para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015. Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294127 Nr: 15362-23.2018.811.0004

 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: Camila Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Cogal Importação & Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição 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.

3.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.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179476 Nr: 1471-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Depreende-se dos autos que foram infrutíferas todas as tentativas de 

citação pessoal do Executado.

2.Dessa forma, DEFIRO o pedido de citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015, 

conforme requerido à fl. 96.

3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de 

contestação, desde já DECRETO a revelia do Executado e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme art. 72, II, 

CPC/2015, para querendo, apresentar defesa no prazo legal.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292493 Nr: 14407-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Nogueira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Golden Negócios Imobiliários Ltda, Davi 

Gonçalves & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, 

DETERMINO a suspensão do pagamento no que tange a taxa de evolução 

de obra e parcelas do financiamento habitacional do contrato sub judice 

até o julgamento final da demanda, com fundamento no art.300, do 

CPC.12.CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).13.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição 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/2015.14.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. 15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3º, CPC.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68125 Nr: 1653-04.2007.811.0004

 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): J. H. Lima Goes - Me, Joel Hipolito Lima Góes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 15.502

 Vistos

1. INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251881 Nr: 7577-44.2017.811.0004

 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: Jhonnes Christian Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileide do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Alves Moreira - 

OAB:6172/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação Reivindicatória ajuizada por JHONNES CHRISTIAN 

FREITAS SILVA em face de LUCILEIDE DO NASCIMENTO LIMA.

 2.Intimado pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 5 

(cinco) dias, consta-se da carta de aviso de recebimento à fl. 33v que o 

Requerente mudou-se sem informar novo endereço a este juízo, 

quedando-se inerte.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Verifica-se que o Requerente deixou de praticar atos que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, evidenciando sua 

intenção de não prosseguir com o feito.

5.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando o 

manifesto desinteresse da parte Autora pelo regular andamento do feito e 

tendo em vista que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 
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fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.CUSTAS pela parte Autora. SEM honorários advocatícios.

7.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82804 Nr: 6052-42.2008.811.0004

 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: Eunésio da Costa Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GOÇALVES - OAB:OAB/MT 9.802

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.RETIFIQUE-SE a capa dos autos para constar como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286893 Nr: 11169-62.2018.811.0004

 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: Alail Cristina Abadia Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Golden Negócios Imobiliários Ltda, Davi 

Gonçalves & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fl.101 a Autora peticiona informando erro material no momento de 

formulação do pedido de tutela de urgência, no que tange a suspensão da 

transmissão de propriedade do imóvel objeto da lide, argumentando a 

urgência para adentrar na residência, devido ao grande dispêndio 

financeiro causado por não ter tomado a posse do bem. Ainda, reitera o 

pedido de suspensão dos pagamentos (taxa de evolução da obra ou 

parcelas do financiamento habitacional.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. De início, torna-se imperioso destacar que a parte Autora “fixa os 

limites da lide e da causa de pedir na inicial, cabendo ao juiz decidir de 

acordo com esse limite ”. Referida regra emana do princípio da 

congruência ou adstrição e vincula o magistrado a proferir decisão em 

consonância à pretensão deduzida pela parte Requerente na inicial, 

consoante disposto no art.492 , do CPC.

4. Assim, o pedido de desconsideração formulado pela Autora não merece 

guarida, considerando que a deliberação judicial deu-se em consonância 

aos pedidos formulados na inicial, somado ao fato de que a controvérsia 

dos autos diz respeito a distinção na localização do imóvel construído 

pelos Requeridos, situação esta que demanda dilação probatória e não 

autoriza nesta via de cognição sumária a transmissão de propriedade do 

bem.

5. Ademais, observa-se que os Requeridos obtiveram ciência da presente 

ação, vez que citados por meio de carta às fls.96/97, razão pela qual a 

pretensão de alteração dos pedidos também encontra óbice no disposto 

do art.329 , I, do CPC.

6. Sobre a reiteração do pedido de tutela de urgência, verifica-se que a 

questão já foi objeto de análise pela decisão de fls.94/95 e, inclusive, 

houve o acolhimento do pleito, posto que determinada a suspensão dos 

pagamentos respectivos ao contrato sub judice, na forma requerida pela 

Autora.

7. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de reiteração de tutela de 

urgência, com fundamento no art.505 , do CPC.

8. Cumpra-se as demais deliberações proferidas às fls.94/95.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284283 Nr: 9652-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de notificação judicial ajuizada por ADMINISTRABEM 

PARTICIPAÇÕES LTDA em face de, DANILO DE OLIVEIRA CARDOSO.

2. Antes mesmo da notificação do Requerido a parte Autora desistiu da 

ação, pugnando pela extinção do feito, conforme consta na fls. 31.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte Autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi notificada, HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus efeitos legais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

4. CUSTAS pela Requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244569 Nr: 2449-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues Mascarenhas do Nascimento

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 VISTOS

1. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, visto 

que incontroversos, devendo ser observados os dados indicados às fls. 

135.

2. 2. REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial, a fim de apurar sobre o 

valor controverso alegado pelo Exequente.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158544 Nr: 11213-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jucineyde Rodrigues Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 
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Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.INTIME-SE a Exequente para apresentar as matrículas atualizadas dos 

imóveis indicados a penhora nas fls. 87/88, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

2.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222689 Nr: 4478-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes Bens do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

277/280, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. OFICIE-SE o DETRAN/MT por meio do sistema Renajud, a fim de que 

proceda com a retirada de eventuais restrições judiciais, caso tenha sido 

efetuada, advindas desses autos.

 3. CUSTAS pelo Requerido, ISENTO de honorários advocatícios, conforme 

pactuado entre as partes.

 4. Expeça-se o necessário. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações devidas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171757 Nr: 4557-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Olimpio dos Santos, Alcione Olimpio 

dos Santos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 VISTOS.

 1.INDEFIRO o pedido de fl. 140, uma vez que incumbe à parte empreender 

o tipo de diligência pleiteada, devendo instruir o presente feito com os 

dados e informações necessárias ao seu regular prosseguimento, sendo 

inviável à transferência de tal encargo à este Juízo.

 2.Sendo assim, INTIME-SE a parte Exequente para que requeira o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3.Não havendo manifestação no prazo legal, desde já DETERMINO a 

intimação pessoal do Autor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra 

com o determinado no item 2 da presente decisão, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito e consequente extinção.

 4.Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

 5.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82801 Nr: 6064-56.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Leão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildes Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 15.Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.16.CONDENO a parte 

Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, §2º, CPC. Considerando que o Autor é beneficiário 

da justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

Requerente (art. 98, §3º, CPC).17.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.18.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 6713-55.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva, João Batista 

Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1.Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

146 e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no 

art. 921, inciso III e §1º, CPC/2015.

 2.Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte Autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 7772-44.2008.811.0004

 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: Valdivino Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildes Tomain, Juliano da Silva Cardoso, 

João Antonio Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 17.Diante do exposto, em razão da ocorrência de continência com o 

processo apenso – Cód. 80496, DECLINO da competência para a Comarca 

de Aragarças – GO, com fundamento no art.54, do CPC.18.DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juízo competente para o trâmite processual devido, 

devendo a Sra. Gestora proceder com as baixas e anotações 

necessárias.19.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1388-16.2018.811.0004

 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: Ananilha Barreira Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1.Em consulta ao sistema Apolo, consta-se perante essa vara, processo 

cuja parte Autora é o Requerido desses autos e em decorrência o seu 

endereço atualizado. Dessa forma, CITE-SE a Requerida conforme 

determinado às fls.31, no endereço: Quintino Bocaiuva, Quadra C, lote 05, 

Setor Campinas, Goiânia, Goiás.

2.Por consequência REDESIGNO audiência de conciliação / mediação para 

o dia 15 de FEVEREIRO de 2019, às 17h00min, consignando as 
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advertências legais.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16779 Nr: 282-83.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Floriano Tonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Paulo Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a citação editalícia do Executado (fls. 147), NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca, como Curador Especial, para 

apresentação da defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do 

CPC/2015.

2. Após, volvam-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266404 Nr: 17003-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impacto Automação e Informática Ltda Me, 

Jackson Araujo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Presentes os requisitos estampados no art. 257, do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de fls. 77 e determino a citação do requerido, via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Verificado o não comparecimento do mesmo nos autos, NOMEIO desde 

já, como curador especial, a Defensoria Pública Estadual, a fim de 

assegurar-lhe a defesa, pelo prazo legal, consoante disposto no art. 72, II, 

do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219688 Nr: 2614-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Moeller - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

61/63, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Custas e honorários conforme acordado.

3. Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205169 Nr: 6690-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alessandro Soares Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

74/75, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Custas e honorários conforme acordado.

3. Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260262 Nr: 13124-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Esteves Costa Júnior, Adriano 

Esteves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welves Konder Almeida 

Ribeiro - OAB:4950/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1.Infere-se dos autos que embora devidamente intimados através de seu 

patrono constituído (fl. 102), os Executados deixaram transcorrer in albis o 

prazo para se manifestar acerca a avaliação encartada às fl. 97. Desta 

forma, DOU POR PRECLUSA tal matéria. À fl. 100 o Exequente manifesta 

sua concordância com a avaliação realizada, pugnando pela designação 

de hasta pública para o praceamento do bem imóvel penhorado.

2.Sendo assim HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO encartado à fl. 97.

3.DESIGNEM-SE datas para hasta pública e EXPEÇAM-SE os editais, nos 

termos da CNGC (item nº. 6.16.26.38).

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203264 Nr: 5649-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1.DEFIRO pedido retro, para dilação do prazo por 20 (vinte) dias para 

comprovar a publicação do Edital de citação.

2 Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87365 Nr: 1324-21.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - OAB:Oab/MT 

11.178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 12.090-A, 

JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME FERREIRA DA 

FONSECA NETO - OAB:SP 270.628, Leandro Camargo - 

OAB:19889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão da parte Autora foi 

julgada procedente em 30/08/2010, oportunidade que houve a 

consolidação da propriedade do veículo ao credor fiduciário e a 

determinação de comunicação aos órgãos competentes para procederem 

com as alterações. (fls.65/67)

2. Às fls.102/106 o Banco Requerente peticiona em conjunto com o fiel 

depositário do veículo objeto dos autos, informando o interesse na 

motocicleta apreendida e autorizando a transferência do bem à empresa 
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Auto Socorro e Transportadora Trevo – CNPJ nº 00.883.959/0001-12, 

representada pelo sócio proprietário Orlando Correa Filho. Ainda, pleiteiam 

a declaração de quitação das despesas de pátio, estadia, guarda e 

manutenção do veículo e consignam que o fiel depositário arcará com as 

despesas do Detran, respectivas à transferência e impostos em atraso.

3. No caso, verifica-se que a transação efetuada entre o Autor e o 

Depositário Fiel merece prosperar, haja vista que a presente ação obteve 

julgamento procedente no ano de 2010 e até o momento não houveram 

medidas efetivas no sentido de destinação e transferência de propriedade 

da motocicleta.

4. Diante disso, DEFIRO o pedido de fls.102/106 e, via de consequência, 

DETERMINO que seja OFICIADO o DETRAN-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, providencie a transferência do veículo honda/biz placa 

KAH6038 para a empresa Auto Socorro e Transportadora Trevo – CNPJ 

nº 00.883.959/0001-12, representada pelo sócio proprietário Orlando 

Correa Filho, observando-se as disposições acordadas sobre o 

pagamento dos valores atinentes à transferência do veículo e impostos em 

atraso, bem como a quitação total das despesas de pátio, estadia, guarda 

e manutenção do objeto sub judice.

5. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277010 Nr: 5419-79.2018.811.0004

 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: Espólio de Mauro Ferreira de Souza, Maria de Fatima 

Mendonça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, DETERMINO que se proceda 

à citação por hora certa do Requerido, no endereço informado à fl. 103, 

devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 

253 do CPC/2015.

2. Feita a intimação por hora certa, deverá a Sra. Gestora enviar aos 

Executados, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada do mandado 

nos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhes 

ciência, nos termos do art. 254, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261527 Nr: 13940-47.2017.811.0004

 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): Waltenis Fernandes Leal, Waltenis Fernandes 

Leal, Eliene Conceição Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

106/123, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Expeça-se alvará em favor dos Executados Waltenis Fernandes Leal 

(R$9,56) e Eliene Conceição Rosa (R$92,69) para a liberação dos valores 

bloqueados ás fls. 103/105.

3. CONDENO as partes no pagamento das custas processuais e 

despesas processuais, a serem divididas igualmente, conforme art.90, 

§2º, CPC/2015 e a se responsabilizarem pelos honorários de seus 

respectivos causídicos.

 4. Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1823-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1, J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados - JBM Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13604-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:Oab/ SP 126.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro. DETERMINO a inclusão do nome do Executado no 

cadastro de inadimplentes SCPC e SERASA, com fulcro no art. 782, §3º, 

CPC/2015. EXPEÇA-SE ofício ao SERASAJUD.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294711 Nr: 15764-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Marcos Madalosso

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Denota-se dos autos, que a inicial veio acompanhada de cópia da Cédula 

de Crédito Bancário (fls. 07v/13), quando o correto seria a apresentação 

do documento original, conforme expressa disposição legal contida no art. 

29, §1º, da Lei nº. 10.931/2004, que disciplina que o mencionado título 

poder ser transferível por endosso em preto.

2.Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos a Cédula 

de Crédito Bancário original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito e consequente extinção sem 

resolução de mérito.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291692 Nr: 13978-25.2018.811.0004

 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: Rosangela Santos Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 26 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição 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.

3. 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.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287821 Nr: 11735-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 31.

2.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287647 Nr: 11627-79.2018.811.0004

 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: Daniela Soares dos Santos Martins

 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:

 VISTOS.

1.Esta ação tramitará pelo rito comum.

2.Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3.Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4.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.

 5.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232954 Nr: 11177-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288368 Nr: 12055-61.2018.811.0004

 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: Silvia Ramos Nascimento, Caroline Ramos Penteado, 

Thales Magno Ramos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Carvalho de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido para que preste contas ou ofereça contestação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 550 do CPC/2015, 

fazendo-se constar as advertências legais do art. 355 do CPC/2015.

2. As contas do Réu serão apresentadas na forma adequada, 

especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os 

investimentos, se houver, conforme preconiza o art. 551 do CPC/2015.

3. Prestadas as contas, o Requerente terá 15 (quinze) dias para se 

manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I 

deste Livro, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo do § 6º, art. 

550 do CPC/2015.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168748 Nr: 606-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minerva S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Koch e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Christian Laure - 

OAB:155.277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Analisando os autos, verifica-se que o Executado foi devidamente 

citado via edital (fls.70/71), no entanto, constata-se que não houve a 

nomeação de curador especial, nos termos do art.72, II, do CPC.

2. Desta forma, ante a irregularidade apontada, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, a fim de NOMEAR ao Executado a Defensoria Pública Estadual 

como curadora especial, a fim de assegurar-lhe a defesa, consoante 

disposto no art. 72, II, do CPC.

3. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido formulado à 

fl.98/100.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201052 Nr: 4414-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Antonio Mroginski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Depreende-se dos autos que foram infrutíferas todas as tentativas de 

citação pessoal do Executado.

2.Dessa forma, DEFIRO o pedido de citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015, 

conforme requerido à fl. 128

3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de 

contestação, desde já DECRETO a revelia do Requerido e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme art. 72, II, 

CPC/2015, para querendo, apresentar defesa no prazo legal.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177043 Nr: 11191-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 VISTOS.

1.Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

78 e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 

921, §1º, CPC/2015.

 2.Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte Autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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3.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165230 Nr: 7232-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

118 e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no 

art. 921, §1º, CPC/2015.

 2.Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte Autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 7369-41.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1.Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

165 e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no 

art. 921, §1º, CPC/2015.

 2.Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte Autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282592 Nr: 8653-69.2018.811.0004

 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: Adailton de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leite de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Martins - 

OAB:5.672-A, Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:3.971

 17.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos 

e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

CPC).18.INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC).19.Em caso de resposta negativa, 

voltem-me conclusos para ulterior deliberação.20.No caso de aceitação da 

nomeação e apresentação dos honorários, INTIMEM-SE as partes, a fim de 

que no prazo de 05 (cinco) dias depositem os valores relativos aos 

honorários.21.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.22.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.23.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.24.DEFIRO o pedido de tramitação prioritária 

do feito, nos termos do art. nos termos do art.71, do Estatuto do Idoso – 

Lei nº 10.741/03, conforme peticionado à fl.04.25.PROCEDA-SE com o 

cadastro do patrono de fl.111 no Sistema Apolo para fins de recebimento 

de publicações e intimações das decisões judiciais.26.Por fim, voltem-me 

conclusos para eventual deliberação sobre produção de prova 

testemunhal.27.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171914 Nr: 4730-11.2013.811.0004

 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: Selma Maria de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.Tendo em vista a resposta do Contador Judicial às fls. 319, e a planilha 

de cálculos juntada pela parte Requerente às fls. 327/335, INTEME-SE o 

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

que entender de direito.

2.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266604 Nr: 17122-41.2017.811.0004

 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: Antonio Marcos de Holanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAZ DE HOLANDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Em análise aos autos, evidencia-se a situação de vulnerabilidade do 

estado de saúde da parte Requerida, conforme atestam o relatório de 

estudo social de fls. 22/25, e certidão do oficial de justiça à fl. 32, pois se 

trata de pessoa idosa e acamada, com o lado direito do corpo paralisado, 

o que o impossibilita de se dirigir a consultório médico a fim de que seja 

realizada a perícia necessária. Diante disso, INDEFIRO a solicitação do 

médico perito às fls. 48/49.

 2.Tendo em vista que na ocasião da proposta de atuação da empresa 

FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA nesta comarca, a mesma se 

comprometeu a realizar as perícias necessárias NESTA URBE, fornecendo 

os meios necessários para tanto, INTIME-SE o perito nomeado para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe se tem interesse na realização da 

perícia, que deverá ser realizada obrigatoriamente no domicílio do 

Requerido.

 3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293713 Nr: 15121-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RENAULT DO 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemon da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial às fls. 04v, qual seja: 

VEÍCULO, marca/modelo: FIAT STRADA WORKING, ano/modelo: 

2011/2012, cor: BRANCA, chassi: 9BD27804MC446860, placa: NLT4199, 

RENAVAM: 00346504520.10.Após, CITE-SE a parte Requerida para purgar 

a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) 

dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11.O veículo ficará 

depositado com os representantes legais do Autor.12.Caso os 

representantes legais do Autor não levantem o bem logo após a 
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apreensão, estes ficarão a cargo do depositário deste Juízo, devendo o 

Requerente ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendidos.13.CONCEDO ao oficial de Justiça à prerrogativa insculpida 

no art. 212, §2º, CPC/2015.14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294192 Nr: 15395-13.2018.811.0004

 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: Marcia Liz Leal Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erondino Leopoldino da Silva, Bolivar Rezende 

Lisboa, Gilberto Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITEM-SE os Requeridos, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, 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 e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. 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.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264894 Nr: 16110-89.2017.811.0004

 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: Amazon Construtora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvone Pereira da Cruz, Lindomar dos Santos 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a Requerente para que complemente o valor pago ao oficial 

de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que houve a necessidade de 

se efetuar 05 (cinco) diligências extras, conforme certidão de fls. 106

2.DECRETO a revelia do Requerido OTÁVIO DIAS MOREIRA uma vez que 

devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal.

3.CITEM-SE por edital os demais Requeridos, como preceitua o art. 554, § 

1º do CPC, para querendo apresentarem resposta, consignando o prazo 

de 30 (trinta) dias para o edital.

4. Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para se manifestar 

no prazo 10 (dez) dias.

5.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242494 Nr: 1071-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON, Camila Pereira de Oliveira

 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:

 Vistos.

1. Apense-se estes autos ao processo nº 4982-72.2017.811.0004 – Cód. 

248155 e após, voltem-me conclusos para deliberação.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88401 Nr: 2318-49.2009.811.0004

 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: Basília Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo J. Valle, Kwong Chun Cheung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13.059, ONEDSON CARVALHO DA SILVA P469/99 - OAB:7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:OAB/MT 7222B

 8.INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente 

indicados, no prazo de 05 (cinco) dias.9.Apresentado o laudo pericial, sem 

necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTAS às partes e ao 

Ministério Público para que se manifestem e requeiram o que entenderem 

cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita, 

EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico em seguida 

(parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 CGJ-MT).10.Expeça-se o 

necessário.11.Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80496 Nr: 3867-31.2008.811.0004

 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: João Carlos Leão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildes Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 38.Diante do exposto, com fulcro no art.47, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para apreciar e julgar o presente 

feito e, por conseguinte, DECLINO da competência para a Comarca de 

Aragarças – GO.39.DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo 

competente para o trâmite processual devido, devendo a Sra. Gestora 

proceder com as baixas e anotações necessárias.40.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201519 Nr: 4701-87.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José de Almeida David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Consércios S/A Administradora de 

Consórcios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 Vistos.

 1.Com base na manifestação de fls. 247, DETERMINO a suspensão dos 

autos com base no art. 313, §2 º inciso II do CPC.

2.Considerando o lapso temporal decorrido entre o despacho de fl. 246 e a 

petição de fl. 247, INTIME-SE o patrono do Requerente para que se 

manifeste acerca de interesse na sucessão processual por parte de 

possíveis sucessores ou herdeiros, e promova a respectiva habilitação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150493 Nr: 166-57.2011.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Leão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Tomain, Romildes Tomain, 

Carlos César Arruda, Juliano da Silva Cardoso, João Antonio Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 32.Diante do exposto, com fulcro no art.47, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para apreciar e julgar o presente 

feito e, por conseguinte, DECLINO da competência para a Comarca de 

Aragarças – GO.33.DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo 

competente para o trâmite processual devido, devendo a Sra. Gestora 

proceder com as baixas e anotações necessárias.34.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187265 Nr: 8094-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Matheus e Cia Ltda, Luciana Aparecida 

Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a Requerente para se manifestar sobre a petição e 

documentos acostados ás fls.53/73, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 6592-85.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:24659/O, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1.Considerando que a restrição veicular de fls. 74/75 recaiu sobre a 

CIRCULAÇÃO dos veículos encontrados em nome do Executado, 

PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição da TRANSFERÊNCIA 

dos referidos veículos.

2.Após, INTIME-SE a Exequente para dar andamento no feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292506 Nr: 14412-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uélida Ferreira de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Trata-se de ação monitória ajuizada por SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA 

em face de UÉLIDA FERREIRA DE SOUSA SILVA.

2.Antes mesmo da citação da Requerida a parte Autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 21).

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Diante do desinteresse da parte Autora no prosseguimento do feito e 

considerando que a Requerida sequer foi citada, HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus efeitos legais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, CPC.

5.CUSTAS pela Requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83772 Nr: 7005-06.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nurit Bar Nissim, Maristela Lopes França, Mary 

Beatricce Ribeiro Marques, Vagner Pepías, Denise J. Marques, Isac Correa 

Ribeiro, Darcy Camargo Barbosa Ribeiro, Marina Dobscha da Silva, Marta 

Morais de Andrade, Sume Wada, Júlio Henrique da Conceição, Peter Paul 

Ricahd Scholzel Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Clube do Roncador, Cláudio Carone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, JOAQUIM ROCHA DOURADO - OAB:15.076-A

 Vistos.

1.Considerando não haver nos autos qualquer manifestação da parte 

Exequente a respeito da petição de fls. 504/505, postergo a análise da 

petição de fl. 511.

2.INTIMEM-SE os Exequentes para que se manifestem sobre a petição dos 

Executados ás fls. 504/505, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito.

3.Em caso de não haver interesse na proposta apresentada, voltem-me 

conclusos para análise do pedido de fl. 511.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292463 Nr: 14390-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Macedo Nunes Cunha Souto, Frederico Nunes 

Cunha Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derio Oliveira de Queiroz, Luiz Antonio 

Marques, Marcos Lazaro Marques, Daniele Melchior Ribeiro de Carvalho 

Favaro, Flavio Henrique Marques, Lucimar Dutra da Silva Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.DEFIRO o pedido de parcelamento de custas, conforme disposição do 

artigo 98, § 6º, do CPC. Consigno que os Requerentes deverão pagar o 

valor das custas e taxas iniciais do processo em 06 (seis) parcelas, com 

vencimento até o 5º dia útil de cada mês, devendo o primeiro pagamento 

ser realizado até o dia 15/12/2018.

 2.REMETAM-SE os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas e emitir as respectivas guias de pagamento.

3.Em seguida, INTIME-SE imediatamente os Requerentes para quitar a 

primeira parcela sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.

4.Verificado o adimplemento da primeira parcela atinente as custas 

processuais, DETERMINO a CITAÇÃO dos Requeridos, nos endereços 

declinados na inicial para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 19/02/19, às 15h00min.

5. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, 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 e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

6. 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.

 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181468 Nr: 3316-41.2014.811.0004

 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: Fundo Patrimonial Lavra Sociedade Simples Ltda, Otto 

Steiner Junior, Antonio Eduardo Livramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joisi Teresinha Paulo dos 

Santos - OAB:12093/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184/MT

 Vistos.

1.Em acolhimento ao acórdão proferido às fls.223/234, EXCLUO do polo 

passivo da demanda ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA, fazendo-se 

constar exclusivamente AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, 

regularizando-se o sistema Apolo e retificando-se a capa dos autos.

2.FACULTO a emenda da inicial a fim de que seja corrigido o valor da 

causa nos termos do art. 292 inciso II do Código de Processo Civil, e 

recolhidas possíveis custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Ademais, tendo sido atualizado o valor da causa, FIXO em 3% o valor a 

ser reembolsado ao patrono da parte excluída, considerando a 

substituição processual realizada, em conformidade ao que preceitua o 

parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285148 Nr: 10181-41.2018.811.0004

 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: Giselda da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Martinelli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A Exequente opôs embargos de declaração às fls. 34/38 visando sanar 

omissão existente na decisão de fl. 33, arrazoando que a decisão deixou 

de analisar o pedido da Autora de substituição da prestação de caução 

pelos alugueres em atraso, bem como o pedido de concessão do benefício 

de gratuidade da justiça, ambos arguidos na peça exordial.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. RECEBO os embargos de declaração de fl. 34/38, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fl. 42.

4. INDEFIRO o pedido de substituição da prestação de caução pelos 

alugueres em atraso, conforme entendimento jurisprudencial:

 “Agravo de instrumento”. Despejo por falta de pagamento. Decisão que 

deferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel locado condicionando à 

prestação de caução referente a três alugueres. Pretensão de 

compensação da caução com os alugueres que estão em atraso. 

Inadmissibilidade. Prestação de caução que é requisito essencial para 

concessão da liminar. Exegese do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 

8.245/91. Precedentes jurisprudenciais. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

22217025720188260000 SP 2221702-57.2018.8.26.0000, Relator: Ruy 

Coppola. “Data de Julgamento: 30/11/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 30/11/2018)”.

5. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 99, §2º, CPC/2015).

6. INTIME-SE a parte Autora para, querendo, emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja prestada caução no valor equivalente a 

três meses de aluguel, conforme determina o art. 59, §1°, inciso IX da Lei 

nº 8.245/91, sob pena de indeferimento da liminar.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 61-03.1999.811.0004

 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: Joaquim Euzébio de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Marques de Oliveira, Eronides 

Monteiro da Silva, Jorge Ferreira Dias, Osmar Brunetta, Patrick Cravo 

Ferro, Roseli Iraci Dettek Brunetta, Basf S/A - Basf Brasileira S/A 

Indústrias Químicas, Fersol - Indústria & Comércio Ltda, Cláudio Antônio 

Canesin, Marúcia Vieira Lima Canesin, Eduardo de Mello Severo, Veranis 

Antônio Massochin, Idair Henrique Dias, Adama Brasil S/A, Silvanei 

Tonquelski Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963, Flávio Araújo Lemes Ferreira - OAB:12.263, MARCOS 

AURÉLIO DE ALMEIDA - OAB:27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, CLAUDIO ANTÔNIO CANESIN - OAB:8.007/PR, 

Dania Maria Rizzo - OAB:13649/PR, Eduardo de Mello Severo - 

OAB:35821/PR, Gustavo Pelegrini Ranucci - OAB:41254/PR, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367-MT, JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Lasie Antônio Biolo - OAB:RS/79.919, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Renata Moreira de A . 

Vieira Neto - OAB:11.674-B, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878, Vagner Rubens D'Agostini - OAB:RS/78.362, vanessa 

pelegrini - OAB:10059

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifica-se que a decisão proferida à fl.1.371 

deferiu os pedidos de consulta de endereço da parte litisdenunciada, Sr. 

Veranis Antonio Massochin, bem como consignou sobre a solicitação de 

cumprimento da carta precatória expedida ao Juízo de Curitiba-PR. Ainda, 

foi determinada a citação por edital do litisdenunciado, caso a diligência 

fosse infrutífera.

2. No caso, observa-se que foram empreendidas tentativas de localização 

da parte supracitada no Juízo deprecado, contudo, sem êxito, conforme 

certidões de fl.1.402/1427. Constata-se também que houve resposta ao 

ofício expedido à Companhia de Saneamento SANEPAR e à Companhia 

Paranaense de Energia COPEL, informando sobre a ausência de cadastro 

do litisdenunciado em seus sistemas de dados. (fl.1.457 e fl.1.459)

3. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às 

companhias telefônicas (fl.1.458), vez que já foram empreendidas buscas 

de endereço da parte por meio do Sistema Infojud e Siel e não houve a 

localização do citando, conforme se vê à fl.1.372/1.376 e fl.1.402/1427, 

respectivamente.

 4. Diante do exposto, DETERMINO o cumprimento do item 2 da decisão de 

fl.1.371, devendo ser procedida a CITAÇÃO POR EDITAL do Sr. Veranis 

Antonio Massochin, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no 

art.257, do CPC.

5. Após, verificado o não comparecimento do mesmo nos autos, NOMEIO a 

Defensoria Pública Estadual como curadora especial do litisdenunciado à 

lide, a fim de assegurar-lhe a defesa, pelo prazo legal, consoante disposto 

no art. 72, II, do CPC.

6. SOLICITE-SE a devolução da carta precatória expedida ao juízo de 

Curitiba-PR.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7400 Nr: 2122-02.1997.811.0004

 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: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo de Matos, Ulisses Lopes da Silva, Paulo 

Ribeiro da Silva, DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Luiz Esteves Júnior 

- OAB: MT 5.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.
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2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285680 Nr: 10466-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Gomes Cardoso Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO celebrado às fls. 

24/25, para que produza seus efeitos legais, e por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487,III, b, CPC/2015.

2.Dispenso as partes do pagamento de eventuais custas remanescentes, 

conforme entendimento do art. 90, §3º do CPC/2015.

3.Intime-se. Cumpra-se. Após, ARQUIVEM-SE procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 8864-13.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Assunção Rodrigues

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial de fl.144, sob pena de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos para fins do art.357, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 17508-71.2017.811.0004

 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: Admilson Uruguay de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzy Pereira Domingues Correa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Indefiro o pedido de fl. 49 uma vez que a inexistência de citação da 

Requerida implica na inexistência da relação processual, não sendo 

portanto possível nomear médico perito com o intuito de atestar a possível 

incapacidade da Requerida.

2.NTIME-SE o Exequente para que promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269087 Nr: 370-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário de Sousa Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, MARINA BELANDI SCHEFFER - OAB:3232 

AC, Roberto Duarte Junior - OAB:2485/AC

 VISTOS.

 1.Indefiro o pedido de fls. 81/82, frente ao fato de ter sido infrutífera a 

tentativa de citação dos Requeridos, não se fazendo possível a 

decretação de revelia.

2.INTIME-SE o Exequente para que promova o andamento do feito, 

juntando aos autos o endereço atualizado dos Requeridos no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que sejam promovidas as diligências cabíveis.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269643 Nr: 770-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delinda Santana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Verifica-se dos autos que a Requerida YMPACTOS COMERCIAL Ltda. 

embora devidamente citada (fl. 94), deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para contestação (fl. 101), motivo pelo qual DECRETO A SUA REVELIA.

2.Indefiro o pedido retro quanto à intimação dos demais Requeridos na 

pessoa de seus patronos, uma vez que os mesmos não possuem 

advogado cadastrado nos autos.

 3.INTIME-SE a Exequente para que promova o andamento do feito, 

juntando aos autos o endereço atualizado dos Requeridos Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Mattews Merrill, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que sejam promovidas as diligências cabíveis.

4.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182883 Nr: 4587-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jonathan Watson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Defiro o pedido retro. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do 

imóvel indicado às fls.134/135.

2.Após, INTIME-SE o Executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal.

3.Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o Exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283573 Nr: 9251-23.2018.811.0004

 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 Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERES CORDEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1.Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAÚ – 

UNIBANCO S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 44).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. DETERMINO a imediata retirada da eventual restrição anotada no 

prontuário do veículo via Renajud.

6. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

7. Tendo em vista que a parte abriu mão do prazo recursal, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100107 Nr: 5110-39.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Djalma de Oliveira Lima, Cynara Martins Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Edson Teixeira Araujo, 

Euripides Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, Heitor Corrêa da Rocha - OAB:MT 4.546, 

Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Gisele 

da Cunha Menezes - OAB:27.624-, Itamar José Faim de Freitas - 

OAB:28773/GO, José Antonio Tavares Junior - OAB:BA 11.147

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente o Requerente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166198 Nr: 8577-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 Vistos.

1. Dada à ausência de manifestação do Executado, DEFIRO o pedido de 

adjudicação formulado à fl.219/225 e DETERMINO a lavratura de auto de 

adjudicação, nos termos do art.877 e seguintes do CPC/2015, servindo 

cópia desta decisão como autorização para as providências necessárias.

2. DETERMINO à parte Exequente a juntada de planilha do valor atualizado 

do débito, abatendo-se o valor do bem adjudicado, com observância dos 

requisitos do art.525, CPC/2015, devendo também requerer o que entender 

cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247778 Nr: 4729-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerilo Ramos da Silva Neto

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

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CERILO RAMOS DA SILVA 

NETO.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.93v.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 8680-04.2008.811.0004

 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: Elias Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:Oab/MT 11.178, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido retro (fls. 252/254)

2. Dessa forma, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob 

pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015.

3.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar o feito como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177626 Nr: 11882-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Ribeiro Simões, Lucas Ribeiro Simões
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido retro (fl. 169).

 2. Dessa forma, MANTENHAM-SE os autos suspensos pelo prazo 

requerido, o qual indico como sendo 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

 3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para que promova o 

andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Não se manifestando no tempo hábil, desde já, DETERMINO a intimação 

pessoal da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 5. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150496 Nr: 170-94.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda, Adriana 

Buozi, Creuza Souza Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.151 e, por conseguinte, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art.921, III, do CPC.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada e verificada a 

ausência de manifestação do Exequente quanto à localização de bens 

penhoráveis da parte Executada, fica desde já autorizado o arquivamento 

dos autos e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, 

consoante disposto no art.921, §2º e §4º, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200450 Nr: 4046-18.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Tropical de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poleto Auto Peças - EIRELI, Atlanta Fundo de 

Investimentos em Direito - Atlanta FIDC Multissetorial, Lake Securitizadora 

S/A, Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multissetorial, Sales Administradora & Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cylmar Pitelli Teixeira 

Fortes - OAB:107950/SP, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - OAB:253.271 

SP, FLÁVIO POLO NETO - OAB:150.059 SP, José Renato Alves de 

Souza - OAB:267.470 SP, Laryssa Cecilia Bortolini - OAB:45336, 

Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Thiago Borges 

Andrade - OAB:MT 18.994

 VISTOS.

1. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de 

localização do executado, INDEFIRO o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 372/373.

2. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta na Rede INFOSEG/Receita 

Federal visando localizar novo endereço para fins de citação.

3. Com a consulta nos autos, se diferente o endereço, PROCEDA-SE a 

citação da executada, nos termos do despacho de fls. 44/45. Se idêntico 

ao endereço constante na peça inaugural, INTIME-SE a exequente para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277988 Nr: 6032-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifica-se que a diligência de citação deprecada 

nos endereços indicados à fl.45 não logrou êxito, conforme certificado 

pelo Oficial de Justiça à fl.48.

2. Observa-se também que a parte Exequente foi instada à manifestar-se 

no sentido de indicar novo endereço para o cumprimento do ato, no 

entanto, a parte peticionou pela consulta de endereço via sistema infojud e 

infoseg à fl.50.

3. Diante disso, INDEFIRO o pedido retro, vez que referida diligência é 

distinta do ato processual que constitui o objeto da missiva e deve ser 

requerida ao Juízo Deprecante, razão pela qual DETERMINO a 

DEVOLUÇÃO da missiva ao Juízo de Origem.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166053 Nr: 8372-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Ferreira de Moura Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18094 Nr: 61-66.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilson Antônio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263157 Nr: 14972-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA, Heloisa Silva 

Santos, Lionésio Sousa Silva, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fls.89, vez que todos os Executados foram 

devidamente citados às fls.86.

2. Desta forma, INTIME-SE o Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para que proceda com o regular processamento do feito no que tange aos 

atos expropriatórios.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38189 Nr: 35-29.2004.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CORDEIRO MANIÇOBA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165229 Nr: 7231-69.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. H. Manganote Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 6044-65.2008.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Raimunda Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano 

em 02/03/2016, a fim de que o Exequente localizasse bens penhoráveis do 

Devedor, consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.132)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo de 

suspensão e que não houve a indicação de bens penhoráveis do 

Executado, CONSIGNO sobre a contagem do prazo de PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE deste o término da suspensão supramencionada, com 

fundamento no art.921, §2 e §4º, do CPC.

3. Ainda, DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

4. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

5. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

6. DEFIRO o pedido de fls.171v, devendo ser procedida as anotações dos 

referidos patronos no Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Flaviano Bellinati Garcia Peres - OAB:24102-B, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 6237-07.2013.811.0004

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Berbiton Conceição do Prado, 

Luiza de Souza Prado

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 168, uma vez que incumbe à parte proceder 

com as diligências necessárias para a citação dos Requeridos. Ademais, 

devendo-se atentar para o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 164, 

haja vista possibilidade de localização dos Requeridos.

2. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278555 Nr: 6374-13.2018.811.0004

 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: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Ana 

Rita Rippi Capellano, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 33/2012 – CGJ, artigo 1º, impulsiono o feito 
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para que seja intimado o advogado Fran Karlos de Oliveira (OAB/MT 

21.222) a devolver os autos em epígrafe. "2.4.9 – Ao advogado 

regularmente inscrito na OAB, independentemente de mandato judicial 

colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo nome constar em 

instrumento de procuração ou que esteja devidamente credenciado na 

forma do que dispõe a Seção 4 do Capítulo 2, da C.N.G.C, é assegurado o 

direito de extração de fotocópia de processos findos ou em andamento, 

podendo retirar os autos da Secretaria, por até uma hora, ressalvados os 

casos de sigilo,

aqueles em que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos 

em que haja decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante. 

2.4.9.3 – Se o requerimento a que se refere o item 2.4.9 for realizado na 

última hora do expediente forenses, os autos processuais deverão ser 

devolvidos até o seu encerramento em que houve a retirada, sob pena de 

bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo 

das providências definidas nos art. 195 e 196 do CPC.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74121 Nr: 7163-95.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Helenice Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre cálculos de débitos atualizados apresentados 

conforme fls. 195, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183117 Nr: 4778-33.2014.811.0004

 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: BIC Banco Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

se manifestar sobre certidão de fls. 171, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233332 Nr: 11502-82.2016.811.0004

 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): RHOERTHI CORRETORA DE SEGUROS DE 

VIDA S/C LTDA, Francisco Antonio de Assis Costa Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267473 Nr: 17662-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para, 

se manifestar nos autos, no prazo de 05 ( cinco) dias. tendo em vista que 

não houve constrição de valores conforme decisão e documento de fls. 

45/47v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213682 Nr: 11690-12.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Batista da Silva, Silvia Cristina Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Divino da Silva Junior - 

OAB:25055/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 265/285 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209785 Nr: 9442-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Ferreira Barbosa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Neffe Queiroz Arantes 

- OAB:15686/MS, Frederico Queiroz Arantes - OAB:15002/ms

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de fls. 54/54v manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68508 Nr: 2013-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, Carlos Alceu de 

Jesus da Silva, João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de fls. 98, manifestar requerendo as medidas que 

entender necessárias, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104612 Nr: 9614-88.2010.811.0004
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 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Miguel de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON MIGUEL DE SOUSA, Cpf: 

66788714134, casado(a), mecânico - moto-taxista, Telefone 979-8104. 

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: Alega o Requerente que o Requerido, na data de 

30.12.2008, por contrato de abertura de crédito, com alienação fiduciária e 

outras avenças, sob nº. 731271894.112918.678, assumira a obrigação de 

pagar ao Requerente a importância de R$ 28.988,64, dividida em 48 

parcelas mensais, iguais e, consecutivas, no valor de R$ 603,93, 

destinado à compra do bem, sendo: veículo da marca Fiat, modelo Uno 

mille fire, gasolina, cor azul, ano fabricação/modelo 2005/2005, UF: MT, 

placa NKF3202, Chassi 9BD15822554666138, RENAVAM 848651316. 

Desta forma, REQUER a concessão de Liminar, inaudita altera pars, 

determinando a busca e apreensão do bem, bem como a citação do 

Requerido para apresentar resposta, no prazo de 15 dias, sob pena de 

revelia e sujeitrar-se a seus efeitos.

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Considerando o pedido da parte autora 

emanado às fls. 176, DETERMINO a citação editalícia do requerido 

elencado na inicial (fls. 05), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, 

do CPC/2015.2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos 

executados, NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.3. Manifestando-se a Defensoria 

Pública, voltem-me conclusos para análise.4. 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, 06 de dezembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193349 Nr: 12624-04.2014.811.0004

 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: Bradesco Cartões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. L. G. Moreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): O. L. G. MOREIRA - ME, CNPJ: 

11883958000194. 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: As partes firmaram entre si proposta de solicitação de 

cartão de crédito/compra (contrato nº. 4551870502545636); da bandeira 

Visa, pelo qual o demandado comprometeu-se, mensalmente, a saldar a 

respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela integralidade, seja pelo 

pagamento mínimo. Não obstante às operações efetivadas pelo 

demandado e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do 

contrato (ou termo) pactuado, deixou àquele de quitar as faturas nos 

respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas dos 

extrado em questão denota-se que, somados, os lançamentos indicam 

como devida a importância de R$ 49.772,48, incluindo-se, neste valor, 

multa, juros e correção monetária. Pelo exposto, REQUER seja julgada 

totalmente procedente a ação, para declarar rescindido o contrato de 

empréstimo pactuado, pelo inadimplemento, bem como para que seja citado 

e, ao final, condenado ao pagamento do débito.

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o requerido dos termos da ação para, 

querendo, oferecer resposta no prazo legal, consignando-se as 

advertências dos arts. 285 e 319 do mesmo Códex, devendo juntar com 

sua defesa os documentos que dispuser para a prova de suas alegações, 

sob pena de preclusão, exceto na hipótese do art. 397 do 

CPC.Apresentada a defesa e havendo arguição de quaisquer das 

matérias elencadas no art. 301 do CPC, intime a parte autora para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Após, em igual prazo, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos para nova deliberação, ou 

julgamento antecipado da lide, se for o caso.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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173561 Nr: 6762-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJT Empreendimento Ltda - EPP, Moacir Land 

Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 17486, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SJT EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, CNPJ: 

09635815000111 e atualmente em local incerto e não sabido MOACIR 

LAND ECKERT, Cpf: 32920377191, Rg: 12.R-1.711.741, Filiação: Pedro 

Cláudio Eckert e Nadi Land Eckert, data de nascimento: 08/10/1965, 

brasileiro(a), natural de São Carlos-SC, divorciado(a), administrator de 

empresas/empresário. 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: A empresa Executada, em 19.06.2009, afiançada pelo 

segundo Executado, firmaram junto ao Exequente Contrato de Abertura de 

Crédito Fixo, sob n. 40/01794-X, no valor de R$ 95.656,00. Foi aprazada 

como data final para pagamento da dívida, correspondente ao saldo 

devedor do principal, acrescido dos encargos financeiros, o dia 

15.06.2015. Para garantia do principal da dívida, foram dados como 

garantia os seguintes bens: 1) Um bomba de posto de gasolina, modelo 

trifásica 380/220, ano 2009, no valor de R$ 78.000,00; 2) Um aparelho de 

ar condicionado, fabricante midea, ano de fabricação 2009, no valor de R$ 

20.070,00. Os executados deixaram de efetuar algumas das parcelas 

devidas nas datas aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos 
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débitos. Assim, REQUER a citação dos Executados para pagar o débito em 

03 dias, sob pena de serem penhorados tantos quantos bastem para a 

satisfação do débito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 180.471,00 - Valor 

Atualizado: R$ 164.064,55 - Valor Honorários: R$ 16.406,46

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de Ação Execução de Titulo 

Extrajudicial, tendo como exequente e executado as partes 

supramencionadas. Citem-se os devedores, para pagar o débito no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 652 do CPC. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal, deverá o Oficial de Justiça proceder de 

imediato a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto, 

intimando na mesma oportunidade os executados (CPC, art. 652, 

§1º).Consigne no mandado que o executado terá o prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, para opor 

embargos, a teor do que dispõe o artigo 738 do mesmo Estatuto 

Processual Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 11058-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL JOSÉ FONSECA, Cpf: 

03705533819, brasileiro(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.

Resumo da Inicial: O Exequente é credor do Executado da importância de 

R$ 26.730,08 (vinte e oito mil e setecentos e trinta reais e oito centavos), 

representada pela nota promissória no valor de R$ 27.815,76 (vinte e sete 

mil e oitocentos e quinze reais e setenta e seis centavos), e pelo 

Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e outras avenças (nº 

444/417088 C/C nº 43.324, agência 3.292) celebrado em data de 

27.07.2012 onde o Executado confessou dever ao exequente a 

importância de R$ 21.322,47 (vinte e um mil e trezentos e vinte e dois reais 

e quarenta e sete centavos), devendo ser restituído em 36 parcelas 

mensais e consecutivas no valor de R$ 772,66, sendo a primeira parcela 

com vencimento em 27.08.2012 e as outras restantes em igual dia dos 

meses subsequentes, estando o crédito do exequente discriminado no 

demonstrativo de cálculo anexo. O pagamento das parcelas de acordo 

com a clásula 2ª do contrato é mediante débito na conta corrente n. 43.324 

que o executado mantém junto à agência 3292 do Banco Exequente. 

Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir 

da vencida em 27.08.2012, face à inexistência de saldo disponível, 

ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 4ª 

do contrato. Desta feita, REQUER a citação do executado para pagar o 

débito em 03 dias, sob pena de penhora.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 31.468,26 - Valor 

Atualizado: R$ 28.607,51 - Valor Honorários: R$ 2.860,75

Despacho/Decisão: VISTOS.CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 

03 (três) dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exeqüente não os tenha indicado, nos termos do art. 652, §2º, do 

CPC. Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, 

mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §4º, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

esse valor será reduzido pela metade (art. 652-A, parágrafo único, 

CPC).Decorrido o prazo de três dias sem que tenha o Executado efetuado 

o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, 

proceder imediatamente à PENHORA, bem como à AVALIAÇÃO 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. 

652, §1º, CPC).O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do 

mandado de citação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

739-A, CPC).No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

Exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês (art. 745-A, CPC).Concedo ao oficial de justiça a 

prerrogativa insculpida no artigo 172, § 2º, CPC.Expeça-se o necessário. 

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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186662 Nr: 7591-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Autonorte Ltda, Espólio de Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach, Fiat Automóveis 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2.496/B, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao Sistema 

Renajud, conforme fl. 259 e, em cumprimento a decisão de fl. 258, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179481 Nr: 1476-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Divino Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as consultas realizadas junto aos Sistemas 

Bcenjud e Infojud, conforme fls. 123 a 125 e, em cumprimento a decisão 

de fl. 122, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente para, 

no prazo de 5 dias, manifestar de forma específica acerca do endereço 

que entende correto para fins de citação.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 10803-91.2016.811.0004

 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): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao Sistemas 

Infojud, conforme fl. 116 e, em cumprimento a decisão de fl. 115, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente para, no prazo de 

5 dias, manifestar de forma específica quanto ao endereço que entender 

correto para fins de citação, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 2285-59.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Em cumprimento a decisão de fl. 248, procedo a intimação do exequente 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160676 Nr: 1349-29.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Barbosa Castello, Luis 

Fernando Barbosa Castello, José Roberto Simon Castello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROBERTO SIMON CASTELLO, Cpf: 

05662303800, Rg: 3.138.195, Filiação: José Castelo Filho e Maria de 

Lourdes Simon Castello, data de nascimento: 15/07/1944, brasileiro(a), 

natural de Aguaí-SP, solteiro(a), pecuarista/comerciante. 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: O exequente é credor dos Executados da importância 

de R$ 22.711,26, representada pela Cédula de Crédito Bancário celebrado 

em 18.08.2011, em 48 parcelas, com vencimento em 16.08.2015, 

destinados a constituirem reforços ou provisões de fundos, a quantia 

supra de R$ 20.359,66, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e 

demais condições ajustadas mutuamente pelas partes, constantes no 

corpo do mencionado instrumento, atualizados até a data de 02.03.2012, 

estando o crédito assim discriminado em obediência ao artigo 614, inciso II, 

CPC. Conforme se infere dos documentos acostados à exordial, os 

executados deixaram de honrar com o pagamento da dívida contraída, isto 

é, não adimpliram com o pagamento que venceu em 16.10.2011, 

tornando-se, pois, devedores principais e acessórios, que importam na 

quantia de R$ 22.711,26, estando os débitos atualizados até a data de 

02.03.2012. Assim, REQUER a citação dos executados para pagamento do 

débito no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 24.982,39 - Valor 

Atualizado: R$ 22.711,26 - Valor Honorários: R$ 2.271,13

Despacho/Decisão: Vistos.I- Cite-se a(s) parte(s) devedora(s) - com 

observância no artigo 219 do C.P.C. – para no prazo de 3 (três) dias pagar 

a obrigação. (artigo 652 do C.P.C.), cientificando-o do prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer embargos, contados da data da juntada aos 

autos do mandado de citação (Artigo 738, C.P.C.).II - Decorrido o prazo 

sem o efetivo pagamento, proceda-se à penhora dos bens tantos quantos 

bastem para garantir a satisfação da obrigação, reduza-se a termo, 

avalie-se e intime-se na pessoa de seu advogado ou os executados 

pessoalmente, caso não haja patrono constituído e, em se tratando de 

bens imóveis, intime-se também o cônjuge. (art. 652 § 1ºe 4º CPC)III - 

Intime-se o exeqüente a cumprir com a previsão legal contida no artigo 

659, § 4º .IV – Defiro os benefícios do art. 615-A, do CPC.V - Fixo os 

honorários em 10%. Conste no mandado que em caso de integral 

pagamento dentro do prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade.Artigo 652-a, § único do CPC VI – 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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102247 Nr: 7250-46.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários Banco do Brasil 

- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Assumpção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:OAB-DF 14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173640 Nr: 6843-35.2013.811.0004

 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): E. E. Mercearia Ltda, Edson Carlos Vilela 

Barbosa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 4248-73.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação, no valor de R$ 36,00, devendo 
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acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64062 Nr: 7110-51.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro, a fim de promover o desarquivamento dos autos e 

carga ao executado.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 177-09.1999.811.0004

 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): Arnildo Guadagnin, Francisca Barbosa 

Guadagnin, Valdeci Antônio Guadagnin, Vanderlei José Guadagnin, Clarice 

Guadagnin, Odete Putton Guadagnin, Volmir Guadagnin, Janete Putton 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL BOQUE DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 177-09.1999.811.0004, Protocolo 

15653, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53522 Nr: 1928-21.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos & Participações Ltda, Banco do 

Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Elisabetha Gabriella 

Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Lucia Honorato - 

OAB:, Miriam Lucia Honorato - OAB:14699, Mirian Lucia Honorato - 

OAB:MT 14.699, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 1928-21.2005.811.0004, Protocolo 

53522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4156 Nr: 1734-65.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 1734-65.1998.811.0004, 

Protocolo 4156, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23539 Nr: 173-98.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 173-98.2001.811.0004, 

Protocolo 23539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153756 Nr: 5152-54.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. de Jesus ME, Laércio Carneiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Vistos.

 1. Considerando o decurso de prazo da suspensão deferida à fl. 64, 

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

autos demonstrativo atualizado do crédito, bem requerer as medidas que 

entender necessárias ao deslinde da execução, observando o disposto 

no art. 835, I a XIII, do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181421 Nr: 3277-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide de Sousa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Júnior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifico que às fls. 109 foi informado ao Sr. 

Oficial de Justiça acerca do falecimento da autora (fls. 109).

 2. Às fls. 110 foi determinado a intimação do patrono da autora para que 

caso necessário procedesse com a habilitação dos sucessores da 

exequente na ação.

 3. Conforme o teor da certidão de fls. 112, o representante da parte 

autora não manifestou nos autos.

4. Frente ao exposto, SUSPENDO a presente ação, a fim de possibilitar a 

intimação de quem for o sucessor ou os herdeiros do espólio de Maria 

Oneide de Sousa Pereira.

 5. INTIMEM-SE pessoalmente os possíveis herdeiros e sucessores da de 

cujus, no endereço indicado na inicial para que manifestem dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias se possuem interesse na sucessão processual 

e para que promovam a respectiva habilitação nestes autos.

6. Após voltem-me conclusos para análise das manifestações ou extinção 

do feito.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185587 Nr: 6757-30.2014.811.0004

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 57 de 730



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alves Curcino, Lucélia Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, 

Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, MAURICIO SILVEIRA 

JUNIOR - OAB:22227/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 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, querendo, manifestar-se acerca 

dos Embargos de Declaração de fls. 289/298, no prazo de CINCO dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287695 Nr: 11642-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 dos patronos dos genitores da menor, para, no prazo de CINCO 

dias, manifestarem acerca dos estudos realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283812 Nr: 9354-30.2018.811.0004

 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: SAdS, MALdS, WAdS, NAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALdS, NAL, SAdS, WAdS, CCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Kárita Lamounier Vilela Helrigle - OAB:24045-GO, 

Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kárita Lamounier Vilela 

Helrigle - OAB:24045-GO

 .Pois bem. Acerca do pedido da guarda provisória realizado pelo 

reconvinte/requerido, reputo necessário a realização do estudo 

psicossocial, nos termos da decisão de fl. 210.No que toca ao pedido do 

deferimento do menor passar as férias na companhia do genitor, reitero o 

exposto na decisão de fls. 68/69.Os cuidados dos filhos, 

preferencialmente, será realizada de forma compartilhada, dividindo-se as 

responsabilidades inerentes ao exercício do poder familiar, ainda mais 

quando os genitores estão aptos a exerce-lo e demonstrarem interesse 

em sua guarda, como no caso em comento.De mais a mais, na referida 

decisão, ficou assegurado ao menor, apesar de continuar morando com 

sua mãe Sra. Silva Aleixo da Silva, o direito de visita, frequência e 

participação de seu pai nas atividades pertinentes ao exercício do poder 

familiar.Dessa forma, não obstante o direito da criança em passar as 

férias com o pai estar implícito na decisão que enfrentou a tutela de 

urgência inicialmente requerida, defiro parcialmente o pedido de fl. 211, no 

sentido de autorizar o menor a passar a primeira metade do período das 

férias escolares com seu genitor. Isto, à luz dos princípios balizadores da 

guarda compartilhada. Após o período o menor deverá retornar ao 

convívio com sua genitora.Cumpra-se a decisão de fl. 210.Barra do 

Garças/MT, 13 de dezembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286456 Nr: 10884-69.2018.811.0004

 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: MBC, HSc, HSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 286456

Vistos.

Tendo em vista que na data da realização de audiência de conciliação a 

parte requerida não foi citada, redesigno a audiência aprazada para o dia 

28.02.2019 às 15h30min.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228532 Nr: 8072-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos Rondon 

Coelho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento ao r. despacho de fls. 113, item 3, 

impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a intimação do 

patrono dA requerida/Inventariante, para manifestar-se acerca da 

prestação de contas de fls. 119/390, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189832 Nr: 10176-58.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKFC, KPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

exequente, para manifestar-se acerca da certidão NEGATIVA de fls. 118, 

prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279222 Nr: 6738-82.2018.811.0004

 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: JPAdS, DEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216394 Nr: 688-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdÁ, LAdÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luanne Lina de Sousa - 

OAB:MT 18.470, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius 

de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487
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 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 manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 59, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284298 Nr: 9657-44.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 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 manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 29, no prazo de CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259293 Nr: 12403-16.2017.811.0004

 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 Agemiro Alves Duarte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da intimação do INSS (fls. 74/verso), 

inexistindo no feito, até esta data, manifestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 294736 Nr: 15776-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Hernandes da Silva - ME, Thiago Hernandes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Lucely de 

Souza Cruz Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo da Silva Regine - 

OAB:79987/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Após esse 

prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 

1 2 . 0 1 6 / 2 0 0 9 ) . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 228532 Nr: 8072-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos Rondon 

Coelho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Julgo procedente o pedido disposto na inicial, para autorizar que o 

inventariante promova a venda dos semoventes, a fim de efetuar o 

pagamento de dívidas bancárias, contratuais e manutenção das 

p r o p r i e d a d e s  r u r a i s ,  c o n s i s t i n d o  n o s  s e g u i n t e s 

animais:QUANTIDADEESPÉCIEIDADE120 (cento e vinte)Bezerros Nelores 

Padrão Comercial0 a 12 meses.120 (cento e vinte)Bezerras Nelores 

Padrão Comercial0 a 12 meses.180 (cento e oitenta)Novilhas Padrão 

Comercial12 a 24 meses.200 (duzentas)Vacas Nelores Padrão 

ComercialAcima de 36 meses.A venda dos semoventes deverá abranger 

todas as dívidas apresentas pelo inventariante. Expeça-se o competente 

alvará.O inventariante terá o prazo de 20 dias para promover a venda dos 

referidos semoventes.Após o prazo encimado, intime-se o inventariante 

para, em 30 dias, promover a prestação de contas, e caso haja saldo 

remanescente da venda dos referidos semovente, deverá devolver em 

Juízo.Em seguida, intime-se a viúva meeira para manifestar quanto a 

prestação de contas apresentada pelo inventariante.Após, voltem-me para 

deliberar.Certifique-se quanto ao trânsito em julgado.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228532 Nr: 8072-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos Rondon 

Coelho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos...

1. Defiro o requerido pela ré as fls. 96.

2. Intime-se o autor da ação para que cumpra com o determinado na 

sentença.

3. Com as informações nos autos, vistas à meeira para que se manifeste.

4. Quanto ao recurso de apelação interposto nos autos, encaminhe-se os 

presentes ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as homenagens e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214468 Nr: 12155-21.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adile Paula da Macena

 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274111 Nr: 3615-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RONEIDE SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Administração, 

Procuradoria Geral do Estado (PGEMT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar já deferida (fls. 32/34) para o fim de 

determinar que a autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas 

nos TAD’s de números 113158-6; 1134161-6; e 1134161-0, bem como 

veículos e documentos eventualmente apreendidos com relação aos 

mesmos Termos de Apreensão e Depósito, resolvendo o mérito do 

processo, com fundamento no art.487, I, CPC/2015.Fica consignado que a 

presente medida destina-se apenas e tão somente para a liberação do 

equipamento, não havendo qualquer suspensão do crédito tributário 

apurado ou que será apurado no tocante ao auto de apreensão 

referido.Após o prazo de recurso voluntário das partes, DETERMINO a 

remessa dos autos para reexame necessário da sentença, nos termos do 

art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 07 de dezembro de 

2018CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215988 Nr: 458-66.2016.811.0004

 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: Maycon Douglas Cavalcante Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO Nº 458-66.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 215988

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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 06 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.: 180261 Nr: 2212-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 Decisão

Autos de cód. 180261

1. Relatório

Trata-se de ação penal em desfavor de Flávio Pereira Barbosa, nascido 

dia 05/02/1983, filho de Jenicio Pereira Caetano e de Alvina Pereira 

Barbosa, em que consta denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

imputando ao réu prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, 

inc. II ambos do Código Penal.

Recebida a denúncia (fl.51).

O acusado foi citado em fl. 60 e apresentou resposta à acusação em fl. 

79.

No decurso da fase de instrução processual, foram ouvidas as 

testemunhas Itan Batista Nunes, Cleberson Martins Freitas e Roberto 

Leandro Barbosa de Araújo, da mesma maneira que a vítima José Carlos 

Gomes Rezende, bem como se procedeu ao interrogatório do réu, 

conforme fls. 89/95.

 Em fls. 120/126 foi proferida a decisão, pronunciando o réu e o 

submetendo ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, ante a presença 

dos pressupostos constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Fundamentação

 Verifico que não se procedeu à intimação pessoal do réu Flávio Pereira 

Barbosa quanto à decisão de pronúncia (fls. 120/126), com observância 

no art. 420, inciso I do CPP, intime-se o réu pessoalmente.

3. Dispositivo

a) Expeça-se precatória para intimação pessoal do réu Flávio Pereira 

Barbosa, quanto a pronúncia, nos termos do art. 420, CPP, no endereço 

Rua Miguel Alves, Quadra 2, Lote 30, Bairro Jardim Araguaia, 

Cocalinho/MT. Telefone para contato (62) 3376-1227.

b) Simultaneamente, expeça-se mandado de intimação pessoal do 

acusado no endereço expresso em alvará de soltura de fl. 109.

c) Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.12.2018

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277341 Nr: 5628-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alberto Bringhenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 Decisão Autos nº 277341 3. Dispositivo a) Defiro o parcelamento da 

prestação pecuniária corresponde a R$2.000,00 (dois mil reais) ao 

reeducando Marcos Alberto Bringhenti em 05 (cinco) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas de R$ 400,00 (quatrocentos reais); b) Intime-se o 

reeducando para pagar até o dia 10 (dez) de cada mês o valor 

correspondente a R$ 400,00 (quatrocentos reais); c) Cumpra-se o item “a” 

desta decisão, correspondente a “oficie-se ao escritório da SEMA neste 

município, para que envie à este juízo relatórios mensais de frequência e 

atividades desenvolvidas pelo reeducando naquele órgão”. d) Declaro 

extinta a pretensão punitiva da guia de fls.36/36-v, nos termos do art. 109, 

inciso V, c/c art. 110, §1º, do CP; e) Extirpe-se deste executivo a guia de 

fls.36/36-v f) Incabível indulto, uma vez que foi substituída a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito, nos termos ao item 7, inciso IV, da ADI 

5874 MC/DF. Barra do Garças, 13.12.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175243 Nr: 8875-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelho Andriw Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 175243

Trata-se de executivo de pena oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Ângelho Andriw 

Dantas, nascido em 27.07.1980, filho de Selvino de Medeiros de Krause e 

Antônia Nunes Ramos, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 06/06-v: Pena: 07 (sete) anos, de reclusão, e 20 

(vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente; Crime: art. 157, §2º, inciso I (arma de fogo) e II, do CP; Regime: 

Fechado; Data do fato: 05.12.2000; Suspensão pelo art. 366, CPP: Não 

houve; Prisão em: não há informações; Recebimento da denúncia: 

14.09.2001; Sentença e Publicação: 09.12.2009; Intimação pessoal da 

sentença: não há informação; Substituição: Não houve; Trânsito em 

julgado para o Ministério Público: 15.12.2009; Trânsito em julgado para a 

Defesa: 05.11.2012.
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 Em fl.38, foi expedido mandado de prisão, com validade de 14.12.2021.

 Em fls.43/44, a Defensoria Pública informou o óbito do reeducando em 

06.02.2010, conforme certidão de fl.45, requerendo a extinção da 

punibilidade do reeducando Angelho Andrews Danteas Mendes, com 

fundamento no art. 107, inciso I, do CP.

 Instado a se manifestar em fl.47, o Ministério Público requer a extinção da 

punibilidade do reeducando Angelho Andrews Danteas Mendes, na forma 

do art. 107, inciso I, do CP, c/c art. 62, do CPP, uma vez que não faz 

sentido o prosseguimento da execução penal, diante do óbito do 

reeducando.

 Dispositivo:

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando Angelho Andrews 

Danteas Mendes, nos termos do art. 107, inciso I, do CP;

b) Arquive-se.

Barra do Garças, 13.12.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282173 Nr: 8393-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

 Autos de cód.282173

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado em desfavor de Marlene Pereira da 

Silva, nascida em 31.3.1989, filho de Iolanda Pereira Lima e Francisco 

Pereira da Silva, ostentando a seguinte condenação executada nestes 

autos:

a) Guia de fls.2/2v: Pena: 1(um) ano, 11(onze) meses e 10(dez) dias de 

reclusão; Crime: art. 33, §4º, e art. 40, inc. III, Lei 11.343/06; Regime: 

aberto; Data do fato: 28.11.2015; Prisão: 28.11.2015; Soltura: 30.11.2015; 

Recebimento da denúncia: 26.10.2016; Sentença prolatada no dia 

7.3.2017; Intimação réu da sentença: 7.3.2017; Acórdão: 18.4.2018; 

Trânsito em julgado para o MP: 12.3.2017; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 30.5.2018; a sentença substituiu a privativa de liberdade em 

duas restritivas de direito.

 Considerando a substituição da pena por duas restritivas de direito, fixo 

ao reeducando as seguintes:

a) Prestação pecuniária no valor de 1(um) salário mínimo vigente, para 

efeito da resolução 154 do CNJ;

b) Interdição temporária de direito, consistente em comparecer em Juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades e manutenção do 

endereço atualizado.

 Incabível indulto e comutação, ante a suspensão do art. 8º, I, do Decreto 

nº 9.246/2017, em sede da MC/ADI nº 5874/DF-STF;

 Intime-se a reeducanda para iniciar o cumprimento da pena.

Barra do Garças/MT, 13.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254130 Nr: 9039-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Inácio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

 Autos de cód.254130

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da comarca de 

Goiânia-GO, instaurado em desfavor de Vilmar Inácio de Souza, nascido 

em 22.10.1971, filho de José Inácio Balbino e Maria José Inácio de Souza 

Balbino, ostentando a seguinte condenação:

a) Guia de fls.2/5: Pena: 4(quatro) anos e 4(quatro) meses de reclusão; 

Crime: art.121, §2º, II, c/c art.14, II, ambos do CP; Regime: Semiaberto; Data 

do fato: 18.5.2012; Prisão: 28.4.2017; Soltura: 20.6.2017; Recebimento da 

denúncia: 2.8.2012; Decisão de pronúncia: 13.1.2014 Sentença: 8.6.2015; 

Acórdão: 10.5.2016; Intimação do réu: Prejudicado; Trânsito em julgado 

para o MP: 15.7.2016; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 27.6.2016.

 Na decisão de fl.110, foram fixadas as condições para o cumprimento do 

regime semiaberto pelo reeducando.

 Cálculo de pena, elaborado em 04.09.2017, indicando como pena restante 

a cumprir 3(três) anos, 11(onze meses e 22(vinte e dois) dias (fl.133).

 O reeducando por meio do seu advogado, no petitório de fls.148/152, 

requer a retirada da tornozeleira eletrônica em razão de necessitar 

realizar viagens a trabalho.

 O Ministério Público, nas fls.153/154, manifestou-se contrário ao pedido 

do reeducando.

 Acompanho o parecer ministerial e afasto o pedido de retirada de 

tornozeleira eletrônica, uma vez que o reeducando deve se adequar ao 

cumprimento das condições da pena e não a pena adequar-se às 

condições do reeducando. Outrossim, antes de ser contratado, o 

reeducando já estava ciente das condições do regime. Ademais, a data 

para provável progressão é no próximo 20.01.2019, quando, a depender 

do merecimento, a promoção ao regime aberto implicará a retirada da 

tornozeleira eletrônica.

 Incabível indulto e comutação (art.3, III, Decreto 9246/17). Intimem-se.

Barra do Garças/MT, 13.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175312 Nr: 8975-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Martins Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos do cód. 175312

Em sentença (fl. 86), o réu foi condenado à pena definitiva de 01 (um) e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inicialmente em regime 

semiaberto.

Expedida guia de execução penal (fl. 105-105v).

 Em certidão de fl. 106, verifica-se a existência de objeto apreendido, 

conforme termo de apreensão de fl. 30.

 Nota-se auto de depósito (fl. 31) entregando-se o objeto apreendido à 

vítima. Assim, torno definitivo o depósito efetiva em fl. 31.

 Arquive-se.

 Barra do Garças, 13.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164125 Nr: 5859-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomas Warinatse Umnatse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A, José Eduardo Albuquerque de Oliveira - 

OAB:168.044-SP

 Decisão

Autos de cód. 164125

1. Análise da Execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara crimial da comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Tomas Warinatse 

Umnatse, nascido em 3.10.1961, filho de Honorato Umanatse e Heroína 

Rewanhite, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 5/5v: Pena: 3(três) anos e 2(dois) meses 

detenção; Crime: art. 302, parágrafo único, Lei n° 9503/07 e 1(um) ano de 

proibição de obter habilitação; Regime: aberto; Data do fato: 11.12.2004; 

Prisão: prejudicado; Soltura: prejudicado; Suspensão pelo art. 366, CPP: 

não houve; Recebimento da denúncia: 29.5.2009; Sentença: 9.2.2012; 

Intimação: 26.3.2012; Acórdão: 28.4.2008; Trânsito em julgado para o MP: 

2.3.2012; Trânsito em julgado para a defesa: 5.4.2012.
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 O reeducando foi intimado das condições para o cumprimento da pena no 

dia 4.9.2012 (fl.35).

 Cumpriu a prestação pecuniária, conforme o depósito de fl. 37.

 Cálculo de fl.182, elaborado em 02.12.2015, indicando como pena 

restante 375 horas. Decisão homologando o cálculo (fl.193).

 Do exposto:

a) Atualize-se cálculo, diante dos documentos de fls. 184-191;

b) Após, vistas ao Ministério Público e à Defesa para análise de indulto, 

comutação ou cumprimento de pena;

c) Intime-se o reeducando para dar continuidade ao cumprimento da pena;

d) Oficie-se à Coordenadora Regional da Funai para encaminhar a este 

juízo a ficha mensal de frequência de Tomas Warinatse Umnatse, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Barra do Garças, 13.12.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185506 Nr: 6692-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Decisão

Autos de cód. 185506

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª vara criminal da comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Donizete Pereira 

Jorge, nascido em 16.10.1974, filho de José Pereira Jorge e Maria Pereira 

de Jesus, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 6/6v: Pena: 5(cinco) anos de reclusão; Crime: art. 

121, §1º, c/c art. 65, III, ambos do CP; Regime: semiaberto; Data do fato: 

20.9.2003; Prisão: prejudicado; Soltura: prejudicado; Suspensão pelo art. 

366, CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 21.5.2004; Decisão de 

pronúncia: 9.10.2008; Sentença: 18.11.2011; Intimação: 18.11.2011; 

Trânsito em julgado para o MP: 25.11.2011; Acórdão: 11.12.2013; Trânsito 

em julgado para a defesa e réu: 6.3.2014.

 b) Guia definitiva de fls. 99/99v: Pena: 2(dois) anos de reclusão e 

40(quarenta) dias-multa; Crime: art. 14, Lei 10.826/03; Regime: semiaberto; 

Data do fato: 2.10.2016; Prisão: 2.10.2016; Soltura: 24.1.2017; Suspensão 

pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 26.10.2016; 

Sentença: 23.1.2017; Intimação: 23.1.2017; Trânsito em julgado para o MP: 

30.1.2017; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 30.1.2017.

 O reeducando foi promovido ao regime semiaberto no dia 24.1.2017 

(fls.90/91). Alvará de soltura cumprido em 25.1.2017 (fl.96).

 Nas fl.122, consta cálculo de pena, indicando como data da progressão 

23.10.2017.

 A defesa nas fl.139 requer que o reeducando seja promovido ao regime 

aberto. O Ministério Público deu parecer favorável pela progressão do 

regime (fl.140).

 Do exposto:

a) Promovo o reeducando ao regime aberto, mantendo as condições 

anteriormente fixadas nas fl.38, com exclusão do recolhimento domiciliar 

noturno;

b) Atualize-se cálculo de pena;

c) Incabível indulto e comutação, nos termos do artigo 1º, III, Decreto 

9246/17.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.12.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164776 Nr: 6619-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 164776 Ante o exposto: a) Anuo a transferência 

do reeducando para esta Comarca. b) Oficie-se a SEJUDH para que 

providêncie o recambiamento do reeducando Reginaldo Moreira dos 

Santos em até 30 (trinta) dias. c) Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara de 

precatórias da Comarca de Goiânia/GO. d) Com a transferência, requite-se 

a presença do reeducando para audiência de justificação. e) Cumpra-se. 

Barra do Garças, 14.12.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201586 Nr: 4750-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Alves de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão Autos nº 201586 Em carta manuscrita anexada em fl.138, o 

reeducando manifesta em ser patrocinado pela Defensoria Publica. 

Designo audiência de justificação para o dia 08.01.2019, às 14h00min. 

Requisite-se o reeducando. Vistas à Defensoria Pública quanto a carta de 

fl.138. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 13.12.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 294490 Nr: 15612-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelino da Silva Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 Vistos.

Designo o dia 10/01/2019, às 15:00_horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição das testemunhas.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se e cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002147-94.2017.8.11.0004

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:

SIRLEY SOUZA BETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado(a) da requerido, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor de R$ R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012658-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))
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Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ 11.546,78 (onze mil quinhentos e quarenta e seis reais e 

setenta e oito centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ R$ 7.934,22 (sete mil novecentos e trinta e quatro reais e 

vinte e dois centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Maxsuel Valadão Andrade (REQUERIDO)

Valdivino Batista de Andrade (REQUERIDO)

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação às partes 

requeridas Valdivino Batista de Andrade e Maxsuel Valadão Andrade, 

designada para o dia 06/02/2019, às 13h20min (MT), no Juizado Especial 

de Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Maxsuel Valadão Andrade (REQUERIDO)

Valdivino Batista de Andrade (REQUERIDO)

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação às partes 

requeridas Valdivino Batista de Andrade e Maxsuel Valadão Andrade, 

designada para o dia 06/02/2019, às 13h20min (MT), no Juizado Especial 

de Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerente, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ 243,24. (duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SBR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (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 

06/02/2019, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIFRIG ALIMENTOS S/A (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 

25/02/2019, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L T REIS PECAS E SERVICOS MECANICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ MOREIRA (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 

28/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DA SERRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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 

25/01/2019, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

UELITON LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ R$ 241,30 (duzentos e quarenta e um trinta centavos), 

sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYO REZENDE BARCELOS OAB - MT0015260A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYO REZENDE BARCELOS OAB - MT0015260A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CRISTINA ALVES DE MORAES (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 

29/01/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KETULI MONIQUE PEREIRA MOTA OAB - MG186184 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KETULI MONIQUE PEREIRA MOTA OAB - MG186184 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUSA DE MELO COSTA SANTOS OAB - MG64318 (ADVOGADO(A))

KETULI MONIQUE PEREIRA MOTA OAB - MG186184 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 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. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 23/01/2019 Hora: 18:00/MT

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011174-84.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GERALDO DALBEN ELIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

ROBSON ADRIANO MACHADO OAB - MT0017542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

REINALDO GONCALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 11880752.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011349-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO 

PASSIVO/EXECUTADO - JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS, POR MEIO DE 

SEU ADVOGADO, 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 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: 8011349-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada (José 

Ribamar dos Santos) e de sua advogada Ramilla Thuany Souza Amaral, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a 

condenação (multa de dois por cento (2%) do valor da causa em 

decorrência do Ato Atentatório à Dignidade da Justiça), correspondente 

ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sob pena de aplicação do contido 

no art. 77, § 3º do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(S Arthur Arantes Bilego, para no prazo de 

05(cinco ) dias , anexar a petição inicial completa em virtude de esta com 

problema .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR JESUS CALDEIRAS (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte promovente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre as correspondências devolvidas, para 

fins de intimação, com a observação “Mudou-se”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL GONCALVES VIEIRA PALHARES (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte promovente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer o endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação, uma vez que a correspondência expedida foi devolvida 

pela empresa de Correios com a observação “ Não existe numero”,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011771-53.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA SILVA ALE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MILTON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante o teor da certidão aportada no ID 7611785, DETERMINO seja intimada 

a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte 

executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização viabilizando a penhora, avaliação e remoção, sob pena de 

extinção do feito face o disposto no art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante, e sendo 

certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode desistir do feito a 

qualquer tempo, independentemente de concordância do réu, 

HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a tutelas eventualmente concedidas 

nos autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268016 Nr: 18031-83.2017.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorsiel Resplande Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Vistos, etc. Inicialmente, no que concerne ao presente ato frustrado, 

DESIGNO nova data para a materialização da audiência ora frustrada, que 

ocorrerá no dia 23 de janeiro de 2019, precisamente as 14h30min (Horário 

de Mato Grosso). Outrossim, apreciando o requerimento anelado pela 

defesa do suposto autor do fato, o DEFIRO. Desta forma, determino a 

extração de cópia reprográfica dos autos para que seja remetida à 

Delegacia de Polícia mirando a apuração do delito de comunicação falsa de 

crime ou de contravenção estampado no art. 340, do Estatuto Repressivo, 

perpetrada pelos policiais militares. Por fim, defiro o prazo de 05 (cinco) 

dias para que o douto causídico junte aos autos o instrumento 

procuratório. Intime-se o advogado do autor do fato para que compareça 

ao próximo ato. Saem os presentes devidamente intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001579-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIER FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI EDVIRGES FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS Dados do processo: Processo: 1001579-72.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CELIER FIGUEIREDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: NANCI EDVIRGES 

FIGUEIREDO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: CELIER FIGUEIREDO 

DA SILVA Endereço: Rua São Marcos, S/n, Cavalhada III, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: NANCI EDVIRGES FIGUEIREDO Endereço: Rua São 

Marcos, S/n, Cavalhada III, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 A QUEM 

POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAR dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: DIANTE DO exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Nanci Edvirges Figueiredo, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se a atos de 

natureza negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Celier Figueiredo da Silva, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Alethea Assunção Santos 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, JACKLINE MARCIA DIAS 

TINGO , digitei. Cáceres, 10 de julho de 2018. JACKLINE MARCIA DIAS 

TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007526-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

17088816 , impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a 

fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cáceres/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003587-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. C. (RÉU)

M. A. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003587-85.2018.8.11.0006 AUTOR(A): NILZA CRISTINA PERES DA 

SILVA RÉU: ROOSEVELT OLIVEIRA CAETANO, MARIA APARECIDA 

BENTO Vistos etc. Ante o teor do termo de audiência de 

conciliação/mediação acostado aos autos, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 
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05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 6 de dezembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006007-97.2017.8.11.0006 AUTOR(A): JAQUELINE TAMIRES DE 

CAMPOS SILVA RÉU: AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a resposta à inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de dezembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000810-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. S. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000810-64.2017.8.11.0006 AUTOR(A): JOSIANE DE ARAUJO ALVES 

MACEDO RÉU: ANDRÉ LUIZ SANTOS ORMOND Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao executado, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Considerando que as partes compuseram 

amigavelmente (ID 12539535) e tendo em vista ainda o parecer ministerial 

(ID 16250908), HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes. Por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil e revogo a prisão civil decretada 

nos autos. Ad cautelam, proceda-se com o recolhimento do mandado de 

prisão expedido em desfavor do executado. Sem custas, uma vez que 

beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de 

dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005031-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO EMANOEL CAMARGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA CAMARGO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005031-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ABILIO EMANOEL CAMARGO 

RAMOS INVENTARIADO: SONIA MARIA CAMARGO Vistos etc. Acolho a 

cota ministerial e determino a intimação do autor para apresentar os 

documentos mencionados, em especial o verso da certidão de óbito. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1004526-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO NPJ 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, encaminhando-o a NPJ para se manifestar 

sobre ID 17102728. Cáceres, 14 de dezembro de 2018. Jackline Márcia 

Dias Tingo Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003935-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. G. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. G. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003935-40.2017.8.11.0006 AUTOR(A): MARIA JOSE GARCIA LEITE RÉU: 

GESSICA FERNANDA GARCIA FERREIRA Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que não constam declarações de 

testemunhas que tenham conhecimento do período de convivência do 

casal. Dessa forma, a fim de melhor instruir a demanda e garantir que a 

mesma receba o tratamento de mérito adequado, converto o julgamento em 

diligência, para determinar que a parte autora acoste aos autos 

declarações de 02 (duas) testemunhas com firma reconhecida que 

confirmem ter conhecimento da convivência do casal, bem como da 

ausência de impedimentos, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão para prolação de sentença. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005642-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (REQUERENTE)

LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ (REQUERENTE)

ANTONIO FELIX ALVAREZ (REQUERENTE)

ROSEMEIRE APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

ANA MARIA ALVAREZ CALIL (REQUERENTE)

MARCO AURELIO CALIL (REQUERENTE)

MARIA ADLA LOURENCO MAIA (REQUERENTE)

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 
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1005642-09.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO FELIX ALVAREZ, 

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ, ANA MARIA ALVAREZ CALIL, MARCO 

AURELIO CALIL, LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, MARIA ADLA 

LOURENCO MAIA, LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ, ROSEMEIRE 

APARECIDA LOPES REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES/MT Vistos etc. Intime-se o inventariante, via advogado 

constituído, para manifestação acerca dos erros e omissões apontados 

pelos herdeiros Rosimeire Aparecida Lopes e Lindomar do Carmo Lopes 

Alvarez (ID 16964012), no prazo 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cáceres, 14 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006846-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO ALVES RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA JESUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006846-88.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALMIRO ALVES RIBAS 

REQUERIDO: FLAVIANA JESUS DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta quaisquer documentos 

que demonstrem a união havida entre o requerente e a interditanda. Dessa 

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

emendar a exordial para acostar aos autos documentos que comprovem a 

união havida, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 14 de dezembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244208 Nr: 10684-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA GONÇALVES DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para dar cumprimento ao item 2.17.4.7 da CNGC, encaminhando 

ao setor de expedição de documentos para que confeccione o Oficio a 

Comarca deprecante comunicando a distribuição.

Após, independente de despacho judicial, encaminhe cópias da deprecada 

a Central de Mandados para distribuição ao oficial de Justiça, para o 

devido cumprimento.

 Cumprida as determinações acima referidas, encaminhe-se ao setor de 

envio de malote digital para devolução da Carta Precatória devidamente 

cumprida ao Juízo Deprecante, certificando o envio, dê-se cabal 

cumprimento ao contido na CNGC, após cumpra-se o determinado na 

seção 19 - 1.19.1.3 – II e III inutilizando os documentos, levando à 

incineração.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006825-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA GREGORIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006825-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: LIDIA GREGORIA DA SILVA Vistos etc. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, depreendem-se das informações prestadas pelos 

requerentes na exordial, que todos os herdeiros são maiores e capazes. 

Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser adotado o chamado 

arrolamento sumário, previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil, 

em face das afirmações narradas na inicial, tendo em vista que é uma 

forma abreviada de inventário e partilha no caso de concordância de 

todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que o valor dos bens 

do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Entretanto, 

observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, segundo o 

disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará dos autos, o 

valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da partilha 

amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, nos 

termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. 

Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima mencionados, 

desde já nomeio como inventariante a Sra. Maria Aparecida da Silva, 

procedendo-se com a assinatura no termo. Diante do exposto, intime-se a 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome da “de cujus”; c) plano de 

partilha amigável. Decorrido o prazo, à conclusão para homologação. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 12 de 

dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003223-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003223-84.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO CARVALHO DA SILVA 

INVENTARIADO: LUIZ ALVES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de 

inventário dos bens deixados pelo falecimento de Luiz Alves da Silva, 

sendo nomeado inventariante o Sr. João Carvalho da Silva. Compulsando 

os autos, verifico que foi devidamente apresentada a relação dos 

herdeiros e descritos os bens a serem arrolados, bem como exibido o 

plano de partilha (ID 11624611). Verifico, ainda, que a inventariante 

informou que os herdeiros são todos maiores, assim, constatando pelos 

documentos juntados que todos são maiores e representados pelo mesmo 

causídico, vejo que o feito deve prosseguir na forma do arrolamento 

sumário em face das afirmações narradas na inicial, tendo em vista que é 

uma forma abreviada de inventário e partilha no caso de concordância de 

todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que o valor dos bens 

do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual 

converto o feito em arrolamento. Certidões negativas de tributos relativos 

aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, Estadual e 

Federal (ID 9840560, 9840573 e 9840566). Guia de informação e apuração 

do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 

ou direitos - GIA ITCD, informando a isenção de seu recolhimento (ID 

15883531). Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de 
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Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos 

a partilha de ID 11624611, relativa aos bens deixados pelo falecimento de 

Luiz Alves da Silva, atribuindo aos 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 

respectivo Formal de Partilha a Alvará Judicial. Em seguida, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 10874-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFG&CLM, VFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25054 Nr: 1204-79.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO MARCELO DE AGUIAR - 

OAB:6827-B

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, na pessoa de seu 

Advogado, para que manifeste nos autos , no prazo de 15 dias, 

requerendo oque entender de direito, sob pena de arquivamento.

Eliana de Fátima Segatto Mendes - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138330 Nr: 7815-67.2011.811.0006

 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: MARLENE COSTA MARQUES POMPEU ROSSAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/ MT 17209/A

 Nos termos do art. 152 do CPC INTIMA-SE a Parte EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifestar nos autos acerca das 

informações juntadas pela EXECUTADA nas folhas 138/155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141256 Nr: 10937-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS MATIAS DA SILVA, LUCIA ELINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA GISELE TOMAZ, ABEL CEBALHO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT

 Procede-se a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do 

despacho anexo e da petição inicial, cujas cópias seguem anexas como 

parte integrante dessa carta para cumprir a obrigação exigida pela 

requerente, consistente no pagamento do débito no valor de R$365.208,11 

(trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e oito reais e onze centavos), 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou, caso queira, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95490 Nr: 557-40.2010.811.0006

 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): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 Nos termos do art. 154, IV, do CPC, promovo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo do despacho anexo e da petição inicial, 

cujas cópias seguem anexas como parte integrante dessa carta para 

cumprir a obrigação exigida pela requerente, consistente no pagamento do 

débito no valor de R$203.613,65 (duzentos e três mil seiscentos e treze 

reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, ou, 

caso queira, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149463 Nr: 8122-84.2012.811.0006

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DE SOUZA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida para, no prazo de 10 dias, depositar os 

honorários periciais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - SC7459 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 69 de 730



1002141-81.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO 

ATIVO: Nome: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Endereço: Via dos 

Cravos, S/N, Cáceres, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem acerca do LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL (ID Num. 17084562), 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas. Cáceres/MT, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (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. 

1002181-29.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.450,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

VAGNER SOUZA DE PAULA Endereço: Rua B, s/n, Bairro Vila Real, 

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 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação da contestação, assim como, querendo, impugne a perícia 

médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato contínuo promovo a intimação 

da parte requerida para, querendo, impugnar a perícia médica, no prazo de 

15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005391-88.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.685,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: EDNEY 

JOAO DA SILVA Endereço: Rua Dos Gritos, 199, Rodeio, 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 

CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, para, querendo, impugnarem a perícia 

realizada, no prazo de 15 (quinze) 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, 14 

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, 
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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: 1003706-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003706-46.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.087,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, INADIMPLEMENTO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

MAKSON LYNIKER SILVA Endereço: Rua Vitorio de Luque, s/n, Cidade 

Nova, 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 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação da contestação, assim como, querendo, impugne a 

perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato contínuo promovo a 

intimação da parte requerida para, querendo, impugnar a perícia médica, 

no prazo de 15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005407-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.450,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS Endereço: Rua Austria, s/n, Jardim 

Panorama, 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 CERTIDÃO Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, 

querendo, impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003610-31.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.725,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

BOANERGES DOS SANTOS SILVA Endereço: Rua Da Liberdade fundos 

da locaçamba, s/n, São Jose, 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 CERTIDÃO Impulsiono os autos 

para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, 

para, querendo, impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) 

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, 14 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1001953-54.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.150,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO Endereço: Rua Campo 

Grande, s/n, Bairro do Junco, 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 CERTIDÃO Impulsiono os autos 

para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, 

para, querendo, impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) 

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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NEVES RODRIGUES (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002687-05.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.087,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

REGINALDO NEVES RODRIGUES Endereço: Rua D. Maximo I, s/n, 

Residencial D. Maximo, 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 CERTIDÃO Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, 

querendo, impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002709-63.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.362,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

IRISMAR DA SILVA Endereço: Rua Cunha Fontes, s/n, Nova Era, 
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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 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação da contestação, assim como, querendo, impugne a perícia 

médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato contínuo promovo a intimação 

da parte requerida para, querendo, impugnar a perícia médica, no prazo de 

15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002492-20.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.087,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

LETICIA SENNA MONTEIRO Endereço: Rua Dos Antúrios, s/n, Jardim 

Primavera, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa do seu advogado, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o endereço atualizado de 

sua constituinte, documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002100-80.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.750,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOANICE MARTINS DA SILVA Endereço: Das Camélias, 602, Vila Nova, 

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 CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, querendo, 

impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) 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, 14 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002300-87.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.087,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX Endereço: rua das granadas, 183, 

cohab velha, 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, na pessoa do seu advogado, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o endereço atualizado de 

seu constituinte, documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002928-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA DOS REIS SEBALHO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002928-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.402,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ADELIA 

MARIA DOS REIS SEBALHO Endereço: Rua 01, s/n, Aroldo Fanaia, 

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 CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar s parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço atualizado do autor, documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004811-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALANSON ANSELMO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004811-92.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 14.612,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

HALANSON ANSELMO DE LIMA Endereço: Rua Treze de junho, 1141, 

centro, 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, na pessoa do seu advogado, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o endereço atualizado do 

seu constituinte, documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 14 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005033-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005033-26.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.075,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: DIEGO 

SOUZA SILVA Endereço: Estância Souza, 48, Zona Rural, 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 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. 

Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação da contestação, 

assim como informe o endereço atualizado da parte autora, no prazo de 

15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002916-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GONCALVES NUNES (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002916-62.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.725,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SOLANGE GONCALVES NUNES Endereço: Rua K, Lote 10, s/n, São Jose, 

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 CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, querendo, 

impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004311-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA COELHO DE LIMA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004311-89.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.400,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: IRENE 

MARIA COELHO DE LIMA Endereço: RUA DOS CUIABANOS, 19, COHAB 

NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 ANDARES, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 CERTIDÃO 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA 

IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Por 

corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 
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pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação da contestação, 

assim como, querendo, impugne a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ato contínuo promovo a intimação da parte requerida para, querendo, 

impugnar a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) 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, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 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:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1000967-03.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.375,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA Endereço: Rua do Fico, s/n, 

São Lourenço, 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, mais precisamente para informar o endereço atualizado de sua 

constituinte,documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas. Cáceres/MT, 14 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 49209 Nr: 6356-40.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C. AUTO PEÇAS LTDA., CARLOS SANTANA 

DA SILVA, DELCIO FELIX DUTRA, DILSON FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - 

OAB:12579

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra D.C AUTO PEÇAS LTDA e OUTROS 

na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa (fl. 205/206).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

185/187 e 191/194), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE APARECIDA REDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000647-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MILENE APARECIDA REDEZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 
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Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010289-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA (EXEQUENTE)

SOFIA ROSA GATTASS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523). R$ 9.455,80 (NOVE MIL, 

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) 

CÁCERES, 14 de dezembro de 2018. Elielze M. do Amaral Técnica 

Judiciária 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: 8011152-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO DE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 1.884,02 (Um Mil Oitocentos e 

oitenta e quatro reais e dois centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 

(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012137-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ROSSI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (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))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005400-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005412-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA JACINTO 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005417-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(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 REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011990-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011990-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 
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REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006306-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003076-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PASCOAL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE BENEDITO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011512-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (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))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011367-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA FAZOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (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 REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RANGEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 
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(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 REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011823-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006620-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL CANDIDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA,NO PRAZO LEGAL, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VITORINO ARDAIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 1.069,25 (um mil e sessenta e 

nove reais e vinte e cinco centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado (devidamente 

atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do NCPC. 

Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 1.741,14 (mil setecentos e 

quarenta e um reais e quatorze centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 

(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAYLLE CRISTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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))

 

Segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010425-66.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT0012355A (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 3.927,72 (três mil, 

novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) FINALIDADE: a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de 

Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011529-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIENE DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011529-20.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE DA CRUZ 

CARVALHO DO NASCIMENTO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Certifique-se da tempestividade do 

recurso inominado apresentado aos autos. Sendo tempestivo o recurso, 

intime-se a parte recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

sua atual hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003134-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILVA DE ASSIS (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:

LUIZ FERNANDO BERNARDES CARDOSO OAB - DF25444 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ANDRASY IBARRA OAB - DF48328 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003134-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOILSON SILVA DE ASSIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Certifique-se da tempestividade e o preparo do recurso 

inominado apresentado aos autos. Sendo tempestivo o recurso, intime-se 

a parte recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. 

Cumpra-se. Após, conclusos. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011297-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNHITI EDGAR KONDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011297-13.2013.8.11.0006. REQUERENTE: JUNHITI EDGAR KONDO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos, etc. Certifique-se da tempestividade do recurso inominado 

apresentado aos autos. Sendo tempestivo o recurso, intime-se a parte 

recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. 

Cumpra-se. Após, conclusos. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003559-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE TAVARES DE JESUS (REQUERENTE)

FRANCISCO JULIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE (10) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE MIRANDA (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))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDSON JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE 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, deve ser juntado 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: 8011209-04.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE 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, deve ser juntado 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: 1002374-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MACHADO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE 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, deve ser juntado 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: 1000033-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE 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, deve ser juntado 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: 1005342-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DO NASCIMENTO MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE 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, deve ser juntado 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: 1005436-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA SILVA (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))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE 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, deve ser juntado aos autos o 
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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: 1003310-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL,SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 2111-44.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ELIAS DAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 Certifico que o movimento "Sentença Com Resolução de 

Mérito->Procedência", de 19/09/2016, foi disponibilizado no DJE nº 10393, 

de 11/12/2018 e publicado no dia 12/12/2018, às fls. 110, 111, 112 e 113.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237002 Nr: 5908-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIGINETO DE ANICESIO, DEVAIL DA SILVA 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fl. 158, com 

fulcro nos Arts. 310, 312 e 316, todos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO de fls. 151/152 e mantenho a prisão preventiva dos 

acusados ADIGINETO DE ANICESIO e DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, nos 

termos da decisão que a decretou.No mais, defiro o pedido do Ministério 

Público e DESIGNO para o dia 16 de Janeiro de 2019, às 14h00min, 

audiência para que as vítimas realizem o ato de reconhecimento ou não 

dos acusados. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241719 Nr: 9022-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9022-57.2018.811.0006 – Id. 241719

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO

INTIMANDO: o Autor do fato: JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHO, Cpf: 

45247196104, Rg: 506.060 SSP MT Filiação: José Texeira Batista e 

Serafina da Silva Batista, data de nascimento: 11/08/1963, brasileiro(a), 

natural de Ataléia-MG, casado(a), encanador, Endereço: Residencial 

Aroldo Fanaia, S/n, Bairro: Jardim Guanabara, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima ELIETE 

LEITE DA SILVA, tendo como suposto agressor JOSÉ TEIXEIRA B. FILHO, 

que teria cometido, em tese, o crime de injúria corporal, com a incidência 

da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) 

Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio ou 

local de convivência. 02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, 

no limite mínimo de 500 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato 

com a vítima, por qualquer meio de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR 

de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade 

física e psicológica. 05- Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 

11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. Quanto aos 

demais pedidos, indefiro-os por ora ante a ausência de elementos que 

demonstrem a necessidade de aplicação dos mesmos. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que 

indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais 

familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta 

decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em 

contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob 

pena de perda da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, (...) cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 
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informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225656 Nr: 11169-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME QUINHONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Intimar os advogados do denunciado, Dr. Mauro Lemes S. Junior e Dra. 

Barbara Maria Lima Pereira, para que apresente memoriais finais nos 

autos dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241612 Nr: 8957-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8957-62.2018.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): BRUNO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Bruno Magno Oliveira da Silva, Cpf: 

01965671144, Rg: 1554533-4 SSP MT Filiação: José Magno da Silva e 

Valdete da Silva Oliveira, data de nascimento: 05/07/1986, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, montador de móveis, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Ante o art. 18 da Lei n. 11.340/06, 

recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIV,AS encaminhado 

pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima CLEIDIANE BATISTA 

SILVA, tendo como suposto agressor BRUNO MAGNO OLIVEIRA DA 

SILVA, que teria cometido, em tese, injúria e ameaça, com a incidência da 

Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01-DETERMINO o afastamento do 

ofensor do lar; 02-PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, 

familiares e testemunhas, no limite mínimo de 100 metros; 03-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, 

por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO O OFENSOR de frequentar 

a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor de 

ter contato com o filho menor, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes; 05-DETERMINO a separação 

de corpos entre as partes; Deixo de acolher os demais pedidos de 

providências protetivas, vez que a ofendida não trouxe aos autos 

informações e documentos hábeis que demonstrem a real necessidade de 

tais medidas. Levando-se em consideração que o rol de medidas 

protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, 

da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além 

daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) cientificá-lo de 

que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe, eventualmente, decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incorrer no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Após o decurso do 

prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com urgência e em sigilo.”

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, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242567 Nr: 9580-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9580-29.2018.811.0006 – Id. 242567

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): BRUNO BERNARDO MAXIMIANO

INTIMANDO: Autor do fato: Bruno Bernardo Maximiano Filiação: Vera Lúcia 

Bernardo, data de nascimento: 07/01/1989, brasileiro(a), solteiro(a), 

desempregado, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

TALVANIA MARIA ALVES, tendo como suposto agressor BRUNO 

BERNARDO MAXIMIANO, que teria cometido, em tese, o crime de ameaça, 

com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as 

medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de 

comunicação. 03- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Quanto aos 

demais pedidos, indefiro-os por ora ante a ausência de elementos que 

demonstrem a necessidade de aplicação dos mesmos. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. (...) cientificar o ofensor de que as mesmas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá vir a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 
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11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua 

manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer 

a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima 

e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção das 

mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240907 Nr: 8557-48.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8557-48.2018.811.0006 – Id. 240907

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ELSON DE CAMPOS PINTO

INTIMANDO: Vítima: Ronnie Silva de Oliveira Cebalho, Rg: 07962444 SSP 

MT Filiação: Jovelina de Oliveira, data de nascimento: 20/05/1969, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, vendedora, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que foram 

REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão 

abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. 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, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231166 Nr: 1845-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1845-42.2018.811.0006 – Id. 231166

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WAYNE AGUILAR NASCIMENTO

INTIMANDO: Vítima: Jeinny Seba Ortega, Cpf: 05616671100, Rg: 

2369092-5 SSP MT Filiação: Dilson Santana Ortega e Natalina Seba, data 

de nascimento: 21/02/1997, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(... )Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento. (...).”

 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, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228671 Nr: 248-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHVRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 248-38.2018.811.0006 – Id. 228671

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIZ HENRIQUE VAGMAKER RIBEIRO DE CAMPOS

INTIMANDO: Vítima: Isabella Kerolayne da Silva Souza, Cpf: 04647544109, 

Rg: 2533393-3 SJSP MT Filiação: Celina Francisca Dasilva e Arnaldo 

Barbosa de Souza, data de nascimento: 18/10/1993, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "(...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente decisum. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229498 Nr: 888-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 888-41.2018.811.0006 – Id. 229498

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): BRUNO FERREIRA DE ARRUDA

INTIMANDO: Vítima: Kethelyn dos Reis da Silva, Cpf: 63192951710, Rg: 

30407265 SSP MT Filiação: Gilson Ribeiro da Silva e Maria de Fatima dos 

Reis, data de nascimento: 13/11/1998, brasileiro(a), convivente, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento. (...)."

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, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232626 Nr: 2815-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2815-42.2018.811.0006 – Id. 232626

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): EVERSON DA SILVA CANDIDO

INTIMANDO: Vítima: Natalia Luzia Sebastião Ribeiro, Cpf: 04445313190, Rg: 

2538651-4 SSP MT Filiação: Claudemiro Ribeiro e Zelia Sebastião Ribeiro, 

data de nascimento: 13/12/1995, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), manicure, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstrem a necessidade da 

manutenção, hei por bem determinar o seu arquivamento do presente 

procedimento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada. (...).".

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, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241386 Nr: 8810-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8810-36.2018.811.0006 – Id. 241386

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO RICARDO CARDOSO

INTIMANDO: Autor do fato: PAULO RICARDO CARDOSO, Rg: 2952101-7 

SSP MT Filiação: Maria José Cardoso, data de nascimento: 28/09/1989, 

brasileiro(a), natural de Campos de Júlio-MT, casado(a), servente de 

pedreiro, Endereço: Rua dos Latoeiros - S/nº, Bairro: Rodeio, Cidade: 

Cáceres-MT; e a Vítima: JOSANE BENEDITA PARAVA DE SOUZA, Cpf: 

48343811100, Rg: 7101937 SSP MT Filiação: Anastácio Gomes de Souza 

e Ramita Paravá, data de nascimento: 02/11/1968, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua: Nortelandia, Nº 178, Bairro: 

Rodeio, Cidade: Cáceres-MT.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO E A VÍTIMA acima qualificados, 

da decisão abaixo parcialmente transcrita, em que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em favor da vítima e em desfavor do autor do fato.

DECISÃO/DESPACHO: Medida protetiva cód. n°.241386 Vistos, etc. Ante o 

art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da 

vítima JOSANE BENEDITA PARAVA DE SOUZA, tendo como suposto 

agressor PAULO RICARDO CARDOSO, que teria cometido, em tese, os 

delitos de ameaça e lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06 

assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite 

mínimo de 500 metros; 02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a 

vítima, por qualquer meio de comunicação. 03 -PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. Levando-se em consideração que o rol de medidas 

protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, 

da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além 

daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, (...) cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. (...) Notifique-se o Ministério Público, a 

Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232367 Nr: 2657-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2657-84.2018.811.0006 – Id. 232367

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CESAR COSTA CAMPOS

INTIMANDO: Vítima: Suziane Aparecida Ribas Hurtado, Rg: 16892267 SSP 

MT Filiação: Saulo Antonio Ribas de Neira e Vicencia Dolores Urtado, data 

de nascimento: 15/01/1986, brasileiro(a), natural de Vila bela-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "(..) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento.(...).”

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, , digitei. Cáceres - MT, 

13 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237290 Nr: 6095-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos, etc.
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Primeiramente, acolho a cota ministerial retro, motivo pelo qual homologo a 

desistência da vítima Adeovaldo Rodrigues de Oliveira.

Ademais, aguarde-se o cumprimento da missiva de fls.123 para inquirição 

das vítimas José Wilson Gonçalves da Silva e Joyce de Souza e Silva.

Com a juntada da referida missiva, declaro encerrada a instrução criminal 

e determino vista dos autos ao Parquet e depois a Defesa, para 

apresentação dos memoriais finais, no prazo legal e sucessivo.

Em tempo, oficie-se ao Juízo de Pontes e Lacerda solicitando urgência na 

inquirição das vítimas, pois a instrução criminal está aguardando tão 

somente o cumprimento desta missiva para o seu encerramento, bem 

como o feito se trata de réu preso.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc.

Carreando detidamente os autos, verifico que o advogado do réu foi 

intimado via DJe, contudo deixou de apresentar os memoriais finais no 

prazo legal, conforme certidão e fl. 306.

Assim, para que não se prolongue a morosidade processual neste feito 

por parte da defesa, hei por bem determinar a intimação do denunciado 

para constituir novo advogado ou informar sua hipossuficiência financeira, 

e consequentemente acostar alegações finais dentro do prazo estipulado 

em lei.

Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá certificar no ato da intimação 

a resposta do denunciado e devolver o mandado com urgência.

Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um advogado, 

desde já nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, bem 

como apresentar memoriais finais no prazo legal, com máxima urgência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de feito pertencente à Meta 

02/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 243574 Nr: 10303-48.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABRÍCIO PEREIRA DA CRUZ, 

brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 

26/09/1982 RG n. 14524871 SESP/MT, CPF n. 000.821.791-23, filho de 

João dos Passos da Cruz e Maria de Fátima Pereira da Cruz, mediante 

IMPOSIÇÃO de medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de 

Processo Penal, a saber:a) comparecimento mensal em juízo, para 

informar e justificar suas atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) 

proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem autorização 

judicial.c) manter atualizado o seu endereço e telefone, devendo tal 

informação ser colhida pelo Oficial de Justiça, no ato de sua soltura.d) 

proibição de manter contato com a vítima DARLEZE IBANE DE 

OLIVEIRA.ANTES DA SOLTURA, A VÍTIMA DEVERÁ SER INTIMADA DA 

PRESENTE DECISÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 21 DA LEI N. 

11.340/06.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E 

TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade FABRÍCIO PEREIRA 

DA CRUZ, se por outro motivo não deva permanecer preso.Deverá o sr. 

Oficial de Justiça, no ato da soltura, advertir o réu de que, ciente das 

medidas cautelares aqui impostas, estas deverão ser rigorosamente 

cumpridas pelo mesmo, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo 

único do art. 312, todos do CPP. Por fim, voltem-me os autos conclusos 

para as deliberações necessárias.Ciência ao Ministério Público, à Defesa 

e a Autoridade Policial.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204988 Nr: 6600-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUBIA FERNANDA RODRIGUES 

MACEDO - OAB:17925/0

 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 apresentar contra 

razões de recurso no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158040 Nr: 5756-38.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O 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.245 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150110 Nr: 8827-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KAIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAMPOS LEITE - 

OAB:8431/GO

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de APARECIDA DE GOIANIA E GOIANIA/GO, bem 

como para que acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

WESLEY CHARLES DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))
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LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMENEGHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001542-48.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JEFERSON SANTOS DA SILVA, WESLEY CHARLES DE 

OLIVEIRA MORAIS RÉU: DEMENEGHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

- ME Vistos etc. Diante da certidão de id. 16000287, redesigno audiência 

de conciliação e mediação para a data de 20/02/2019, às 14:30 horas. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001511-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001511-91.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCOS WAGNER SANTANA VAZ RÉU: JOAO OSORIO 

FELIX DA SILVA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. Cite-se para responder, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

pessoalmente aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes indicados na inicial; b) por edital, 

com prazo de 30 dias, os réus em lugar incerto e eventuais interessados 

(art. 246, § 3º, CPC/2015). Constem as advertências legais (art. 344, 

CPC/2015). Intimem-se, para que manifestem eventual interesse na causa, 

a União, o Estado e o Município, por meio de seus representantes legais 

(art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), encaminhando-se a cada ente uma 

cópia da petição inicial, assim como dos documentos acostados. 

Notifique-se o Ministério Público (art. 178, CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001283-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL PAIXAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001283-19.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JAMIL PAIXAO DE ALMEIDA RÉU: DIAGNOSTICOS DA 

AMERICA S.A . Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que houve 

erro material no despacho de id. 16277375, tendo em vista que foi 

designada audiência para a data de 13/02/2018, quando deveria ser 

13/02/2019. Desta forma, retifico o despacho, devendo ser lido: “Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 13 de fevereiro de 2019, 

às 12:30 horas. No mais, persiste o despacho tal como lançado. Intime-se 

e cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALEIRO & SCHUBERT LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000488-13.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): NILSON FERREIRA BORGES RÉU: FALEIRO & SCHUBERT 

LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que houve erro 

material no despacho de id. 16502812, tendo em vista que foi designada 

audiência para a data de 13/02/2018, quando deveria ser 13/02/2019. 

Desta forma, retifico o despacho, devendo ser lido: “Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 16:00 

horas. No mais, persiste o despacho tal como lançado. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001034-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO COSTICH JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MANSUR DUARTE OAB - SC46658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA DE SOUSA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001034-68.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: YAGO COSTICH JORGE REQUERIDO: IZABELA DE SOUSA 

CARVALHO Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 16665643, uma vez que 

não cabe ao Pode Judiciário substituir a parte autora nas diligências que 

lhe são cabíveis para demandar em juízo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001515-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO LONARDONI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001515-31.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ARLINDO 

LONARDONI JUNIOR Vistos etc. Proceda-se com a avaliação do bem 

penhorado conforme deprecado pelo Juízo da 3 ª Vara Cível de 

Rondonópolis/MT. Aportando a avaliação, DESIGNE-SE hasta pública, com 

as comunicações e baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. 

JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural 

pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o 

SR. WELLINGTON ARAUJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural 

pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com 

endereço na Rua Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de 

Cuiabá/MT, CEP.: 78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, 

www.araujoleiloes.com.br, fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758. 

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015. 

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Conste a advertência do 

item 2.7.5 da CNGC. Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, 

consignando as nossas homenagens. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Às providências. Diamantino/MT, 14 de dezembro de 2018. 
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André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001519-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001519-68.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que se 

trata de carta precatória envolvendo o município de Diamantino/MT. 

Portanto, considerando que as ações que envolvem a Fazenda Pública 

são de competência da 2ª Vara desta Comarca de Diamantino/MT, declino 

da competência para a mesma. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências Diamantino, 14 de dezembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire 

o Edital para publicação no Cartório da Primeira Vara. Diamantino, 14 de 

dezembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire 

o Edital para publicação no Cartório da Primeira Vara. Diamantino, 14 de 

dezembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 912-92.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:11.538, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 697/706, a parte credora requer a penhora ‘on line’ de 

valores que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a empresa Loiuis Dreyfus Company Brasil S/A, em virtude de 

não ter cumprido a determinação judicial. Requer, ainda, a conversão da 

execução por quantia certa.

 O pedido de penhora ‘on line’ em contas bancárias pertencentes a 

empresa Loiuis Dreyfus Company Brasil S/A, não merece deferimento.

Ora, a empresa Loiuis Dreyfus Company Brasil S/A, não integra no polo 

passivo da demanda. No caso, o devedor informou que depositou parte do 

produto devido, nos armazens da referida empresa.

A jurisprudência em situação análoga:

“AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FIADORES QUE NÃO 

INTEGRARAM A FASE DE CONHECIMENTO, MESMO NOTIFICADOS. 

INCLUSÃO NO POLO PASSIVO NA FASE DE EXECUÇÃO. NÃO 

CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 268 DO STJ. RECURSO 

PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não tendo participado do processo de 

conhecimento (ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis), os 

fiadores não poderão integra o polo passivo da execução da sentença. 

Esta é, aliás, a intelecção da Súmula nº 268 do STJ, por se cuidar, no 

caso, de execução de título exclusivamente judicial. Na espécie, o sujeito 

passivo na execução é a inquilina, porquanto reconhecida como tal no 

título executivo judicial. Observa-se, contudo, que, sem prejuízo, o locador 

poderá deduzir demanda executiva em face dos fiadores com base no 

contrato de locação, nos termos do art. 585, V, do CPC, com a redação 

dada pela Lei nº 11.382/2006.” (TJ/SP - AI 1935954720128260000 SP 

0193595-47.2012.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Desembargador Adilson de Araujo, DJ: 13 de Novembro de 2012, DP: 

15/11/2012).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora 'on line', em contas 

bancárias pertencentes a empresa Loiuis Dreyfus Company Brasil S/A.

Oficie-se a empresa Loiuis Dreyfus Company Brasil S/A para cumprir a 

determinação judicial e ou informar nos autos o motivo da impossibilidade 

do cumprimento. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Advirta das sanções legais, previstos nos arts. 380, 381 e 382, todos do 

Provimento nº 41/2016, 4ª ed. da CNGC.

Decorrido o prazo 'in albis', dê vistas ao credor para atualização do débito 

e voltem-me conclusos para a análise do pedido de conversão da 

execução por quantia certa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90705 Nr: 2971-09.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 Vistos etc.

Considerando a divergência dos cálculos e a inexistência de contador na 

comarca, nomeio como perito o a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus Snyder, 

podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro Jardim 

Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 99987-7390, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os 

autos possam prosseguir. Em se tratando de justiça gratuita o perito 

receberá os honorários periciais no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.
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Apresentado os cálculos, intimem-se as partes para apresentar 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10824 Nr: 808-13.2000.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho, Santina Ramos, Edson 

Ramos Alves, Fabiana Silveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Barichello - 

OAB:6512/MT, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 Processo Código 10824

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106299 Nr: 931-49.2016.811.0005

 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: Inácio Erminio Orth, Clotildes de Medeiros Orth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Teixeira Sena, Rosália Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Lopes da Silva - 

OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código 106299

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86679 Nr: 2306-27.2012.811.0005

 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: Inácio Ermindo Orth, Clotildes de Medeiros Orth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Teixeira Sena, Rosália Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Lopes da Silva brito 

- OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Processo Código 86679

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1874 Nr: 706-93.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Deraldo Capeleto, Aparecida Borim 

Capeletto, Sebastião Horácio Capeleto, Juvenal Capeletto, Edna Justina 

Capeletto, Mariluci Tafelli Capeletto, Ismael Braz Capeletto, Claudete 

Mussiato Capeletto, José António Capeletto, Mariza Franzini Capeleto, Délio 

Alves da Silva, Maria Dalva Capeleto da Silva

 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: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Roberto Aparecido Capeletto - OAB:OAB/MT 17.751, 

Rui Barbosa Gamon - OAB:7763

 Processo Código 1874

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5138 Nr: 393-06.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Duarte Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código 5138

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:8323-MS

 Processo Código 85414

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13374 Nr: 1317-07.2001.811.0005

 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): Jaqueline Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Processo Código 13374

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41671 Nr: 2480-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi e Castoldi Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Processo Código 41671

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 3338-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneildo Vieira Ponde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código 84179

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111231 Nr: 3308-90.2016.811.0005

 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: Alan Marcelo Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Benedito de Magalhães, Domani 

Distribuidora de Veiculos Ltda, Wesley Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayara Maximiano Veneziano - 

OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Processo Código 111231

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93946 Nr: 1801-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liana Mara Cocco Munaretto, Fabia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues, Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9301, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B/MT

 Processo Código 93946

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91078 Nr: 3277-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Tahana de Morais Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Processo Código 91078

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 242-10.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovano Pires da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Processo Código 87980

Vistos etc.

Considerando-se que o alerta do Sistema Apolo, informa que existe(m) 

documento(s) a ser(em) juntado(s), adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018

 André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15185 Nr: 1381-80.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem acerca do aporte do laudo pericial 

de fls. 1209/1235. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 1756-13.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte credora acerca da Exceção de Pré-Executividade. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94421 Nr: 2083-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.Sem 

prejuízo do exposto, intime-se a parte credora para juntar aos autos a 

planilha atualizada do débito.Aportando os cálculos, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos do credor.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109136 Nr: 2146-60.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Triade Comércio Transporte e Mineração 

Eireli-ME, Adriana Calegaro

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°.2146-60.2016.811.0005 cód. 109136

Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino, 13 de dezembro de 2018.

André Luciano Costa gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123263 Nr: 96-90.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triade Comércio Transporte e Mineração Eireli-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Autos n°. 96-90.2018.811.0005 cód. 123263

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para colacionar aos autos planilha do cálculo 

devido, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino, 13 de dezembro de 2018.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131831 Nr: 3605-29.2018.811.0005

 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: M. I. Construart Mármores e Granitos Eireli, Mario Igor de 

Carvalho Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Janete Sylvana Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Gonçales Santos - 

OAB:21741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 46, retificando no 

Sistema Apolo e na capa dos autos nome dos litigantes.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108706 Nr: 1902-34.2016.811.0005

 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): Janete Sylvana Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a exclusão da restrição de circulação do veículo de 

placas JZT-7856, conforme determinado nos autos do processo em 

apenso tombado sob nº 3605-29.2018.811.0005 – código 131831.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 1645-19.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a retirada da restrição de 

licenciamento e circulação dos veículos penhorados junto ao sistema 

RENAJUD.Após, voltem-me conclusos para a análise da Exceção de 

Pré-Execut iv idade. Int imem-se.  Cumpra-se,  expedindo-se  o 

necessário...........................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 1646-33.2012.811.0005

 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): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz, Eliana 

Muriana de Queiroz

 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:

 Intimo o Credor para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27885 Nr: 1797-43.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Autos n°. 1797-43.2005.811.0005 cód. 27885

Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino, 14 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28574 Nr: 104-87.2006.811.0005

 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: Olice Bertoldi, Neusa Terezinha de Carli Bertoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 Autos n°. 104-87.2006.811.0005 cód. 28574

Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino, 14 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131881 Nr: 3626-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Fausto Alves Lélis Neto - OAB:29684 - RS

 Intimo o Devedor do inteiro teor do despacho de fls. 95, abaixo transcrito:

DESPACHO DE FLS. 95: " Autos n°. 3626-05.2018.811.0005 cód. 131881 

Vistos etc. Da análise dos autos, verifica-se que se trata de Liquidação de 

Sentença proferida em Ação Civil Pública. Verifica-se que os autos devem 

ser encaminhados ao Contador Judicial, por tratar-se de sentença ilíquida. 

Com efeito, o artigo 509, do NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, 

quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou 

exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...).”Ante o exposto, 

intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do NCPC). Nomeio como 

perito do Juízo o Engenheiro Agrônomo Laércio Oliveira Amado, CREA - 

MT 120015759, com endereço n Av. CPA, 2254, sala 1006, Bosque da 

Saúde, Cuiabá-MT - CEP 78.050-000, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466). Apresentados os pareceres ou documentos elucidativos, 

intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositar 

os honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data da 

realização da perícia. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. (A) André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 2131-33.2012.811.0005

 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: D.P. de Rezende & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, MBL Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Intimo o Autor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória e 

certidão negativa de fls. 694vº, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29582 Nr: 805-48.2006.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olice Bertoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Autos n°. 805-48.2006.811.0005 cód. 29582

Vistos etc.

Dê-se ciência as partes acerca da decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino, 14 de dezembro de 2018.
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André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 818-08.2010.811.0005

 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: Espólio de Adiles Mesquita de Almeida, Ruth de Almeida 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor de Souza Júnior, Luiz Henrique de 

Oliveira Souza, Valdomiro de Freitas Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Alessandro de Almeida Santana Souza - OAB:18618, 

Fabricio Carvalho Santana - OAB:7066/MT, Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Intimo o Autor para manifestar quanto a informação do perito de fls. 

869/871, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15185 Nr: 1381-80.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimo às partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial de fls. 

1209/1235, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4968 Nr: 181-87.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederceu Selvino Schaedler, Anadir Lucia 

Facco Schaedler, Ercilio Vili Schaedler, Dimas Gardin Rubert

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 323 e 330, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO FLS. 323: " Certifico que deixei de proceder a intimação dos 

executados: EDERCEU SELVINO SCHAEDLER, NADIR KUCIA FACCO 

SCHAEDLER e ERCÍLIO VILI SCHAEDLER, e DIMAS JOÃO SCHAEDLER, 

tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 273/275."

CERTIDÃO FLS. 330: " Certifico que em cumprimento ao mandado nº74370 

do MMº (ª) Juiz (ª), do Cartório da Primeira Vara, Processo 

nº181-87.1992.811.0005, Código 4968, dirigi-me ao Assentamento Pa 

Caeté, lote 132, e lá sendo após duas diligencia em dia distinto, DEI por 

INTIMADO: ERCILIO VILI SCHAEDLER, o qual após a leitura do inteiro teor 

do referido mandado, penhora e despacho, o mesmo se negou a exarar o 

seu ciente e a aceitar as contrafés que lhe ofereci. O qual me disse de 

que não ia receber Intimação, em virtude de ter sido orientado pelo seu 

advogado, Dr. EUGENIO, representante da massa falida, de que não era 

para receber nem citações e nem intimação, pois as citações e intimações 

quem iria receber é o memo. O referido é verdade e dou fé. 

Diamantino/MT,07 de Dezembro de 2018. (A) José Ferreira de Almeida 

Oficial de Just/Avaliado"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106789 Nr: 1100-36.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Credora para manifestar quanto a informação de fls. 119, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

INFORMAÇÃO FLS. 119: " Malote Digital CR: 81120183863081 Central de 

distribuição - Barra do Garças. Informa que recusa a referida Carta 

pracatória por não cumprir o provimento n° 0112018-CGJ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128339 Nr: 2241-22.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valdomiro de Lima Pereira, Célia de Lima 

Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Embargante para manifestar acerca da devolução da 

correspondencia de fls. 36, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS FREITAS MENEZES (EXECUTADO)

ELEMAR DA SILVA SIMONINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001454-73.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: ELEMAR DA SILVA SIMONINI, ADONIAS FREITAS MENEZES 

Vistos etc. A parte exequente requer o arresto ‘on line’, via Bacenjud. No 

caso, trata-se de pedido de medidas acautelatórias de urgência no 

processo de execução, e, a fim de que seja outorgada essa cautela é 

imprescindível que o exequente demonstre os requisitos inerentes ao 

instituto que deseja ver satisfeito, não se podendo atropelar as exigências 

previstas ao estabelecimento da constrição, sendo certo que o exequente 

somente obterá êxito com a cautelar urgente pleiteada (art. 799, III do 

NCPC) se demonstrar, de modo concreto, o efetivo receio de que o 

devedor esteja na possibilidade de alienar, ocultar, desviar, destruir, trocar 

bens móveis ou mesmo imóveis, gravá-los, desfazendo-se do seu 

patrimônio, como ocorre com o arresto ou outra medida provisória em que 

se visa garantir, tanto quanto possível, a integridade dos direitos do credor 

e a incolumidade de seu crédito. Nesse contexto, é imperioso notar que as 

medidas de urgência pleiteadas são consideradas como gênero das 

medidas cautelares, assim sendo, deverão preencher os mesmos 

requisitos da tutela cautelar, ou seja, o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in 

mora’, o que no presente caso não foram demonstrados pelo autor. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de ARRESTO. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 
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(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000199-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZENIL COSTA LUBE (RÉU)

LUIZ CARLOS GAINO (RÉU)

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (RÉU)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO OAB - MT16295/O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000199-80.2018.8.11.0005. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: LUIZ CARLOS 

GAINO, JOZENIL COSTA LUBE, PERSIO OLIVEIRA LANDIM, ACPI 

ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MPE em desfavor de LUIZ CARLOS GAINO, JOZENIL COSTA 

LUBE, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM e ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA, todos devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe. Consta da peça exordial que durante os biênios de 

2013/2014 e 2015/2016, os réus causaram prejuízo à Câmara Municipal de 

Diamantino/MT em decorrência da ilicitude das prorrogações promovidas 

nos Contratos Administrativos nº 02/2012, nº 009/2013, nº 03/2014, nº 

11/2013, nº 12/2013 e nº 13/2013, da ilicitude do Pregão Presencial nº 

01/2014, alegando ainda desvio de finalidade na contratação do Assessor 

Jurídico da Presidência. À guisa destes fatores, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

pugna pela indisponibilidade dos bens dos requeridos, de forma 

acautelatória e liminarmente “inaudita altera pars”, o processamento da 

presente ação conforme lei pertinente e a consequente procedência ao 

final (Id n. 11951057). Acostada à inicial veio a documentação pertinente. 

Por cautela, determinei a notificação dos requeridos e posterguei a análise 

da liminar para momento após as manifestações (Id n. 15509488). Com as 

manifestações, os autos vieram conclusos. Fundamento e DECIDO. Do réu 

Pérsio Oliveira Landim: Dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94: Art. 2º 

O advogado é indispensável à administração da justiça. (...) § 3º No 

exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e 

manifestações, nos limites desta lei. Disso se conclui que o advogado é 

inviolável por seus atos e manifestações, sendo punível se, por exemplo, 

ficasse patente o dolo para a lesão ao erário. No caso dos autos, 

entretanto, a pretensão ministerial se volta contra o réu Pérsio Oliveira 

Landim ao argumento de que o mesmo, na condição de assessor jurídico 

da Presidência da Câmara Municipal de Diamantino/MT, exarou pareceres 

favoráveis, considerados “lacônicos”, que implicaria na ilicitude dos atos 

administrativos praticados, o que violaria frontalmente as disposições 

previstas na Lei 8.666/93 e Lei 8.429/92. Com efeito, independentemente 

do juízo de valor que se faça em relação aos pareceres emitidos pelo 

profissional da advocacia é possível afirmar, sem margem para dúvida, 

que o Ministério Público sequer delineou sua efetiva participação no ato 

ímprobo, ou seja, o seu dolo ou má-fé. A participação, segundo o autor, se 

configura em relação à elaboração de pareceres ‘lacônicos’, que 

causaram diversas irregularidades em processos licitatórios. Essa 

afirmação abstrata do autor é insuficiente para imputar ao profissional da 

advocacia qualquer conduta ímproba. Sobre o tema, julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: Embora o Tribunal de origem tenha consignado o 

provável equívoco do parecer técnico, não demonstrou indícios mínimos 

de que este teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé, razão pela 

qual o prosseguimento da ação civil por improbidade contra a Procuradora 

Municipal configura-se temerária. Precedentes do STF: MS 24631, Relator 

Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, pub. 

01-02-2008; MS 24073, Relator: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado 

em 06/11/2002, DJ 31-10-2003. Precedentes desta Corte: REsp 

1183504/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 

17/06/2010. (REsp 1454640/ES – Ministro Benedito Gonçalves – j. 

15.10.2015). Ademais, com relação às ausências do Sr. Pérsio Oliveira 

Landim do local de trabalho e a ausência de controle de sua jornada, não 

justifica a vinculação/responsabilização do mesmo à prática de ato 

ímprobo, tendo em vista que o próprio Ministério Público destaca de forma 

veemente a atuação deste como Assessor Jurídico da Presidência da 

Câmara Municipal de Diamantino/MT, inclusive com a juntada dos 

pareceres elaborados pelo advogado, não obstante não concorde com o 

mérito dos atos. Portanto, improcede a acusação contra o profissional. 

Dos réus Jozenil Costa Lube, ACPI – Assessoria, Consultoria, 

Planejamento & Informática Ltda e Luiz Carlos Gaino: Em sua inicial o autor 

sustenta, em síntese, que os réus causaram prejuízos à Câmara Municipal 

de Diamantino/MT em decorrência da ilicitude das prorrogações 

promovidas nos Contratos Administrativos nº 02/2012, nº 009/2013, nº 

03/2014, nº 11/2013, nº 12/2013 e nº 13/2013, da ilicitude do Pregão 

Presencial nº 01/2014, alegando ainda desvio de finalidade na contratação 

do Assessor Jurídico da Presidência, Sr. Pérsio Oliveira Landim. 

Inicialmente, verifico que nesta fase processual, ainda não há provas da 

inexistência dos atos de improbidade ou da improcedência da ação em 

relação aos réus acima delineados. A via eleita pelo autor é a correta, 

sendo os fatos narrados na inicial, em tese, atos de improbidade 

administrativa. Os documentos acostados à inicial dão embasamento às 

alegações da parte autora, trazendo a baila indícios suficientes da 

existência dos atos de improbidade. Isto posto, RECEBO a inicial de Id n. 

11951057, posto que contém os elementos necessários para instauração 

da presente ação civil pública. Da Cautelar de Indisponibilidade de Bens: 

No caso, o Ministério Público Estadual pretende o deferimento de liminar 

determinando-se a indisponibilidade de bens dos requeridos como forma 

de preservar futura decisão de procedência do pedido, resguardando, 

assim, o ressarcimento ao erário público municipal. No entanto, pela 

legislação vigente a medida cautelar apresenta-se viável quando há prova 

cabal de que o requerido irá impossibilitar o cumprimento da tutela em lide, 

necessitando ainda de comprovação do periculum in mora e do fumus boni 

iuris, requisitos atinentes a toda medida liminar. Observa-se, portanto, que 

a medida pleiteada possui requisito excepcionalíssimo e só por esta razão 

justifica-se o contraditório deferido que se opõe aos mais nobres 

princípios constitucionais. Todavia, compulsando a documentação 

acostada à peça vestibular, verifico que não há seríssimos indícios a 

justificar o deferimento do pleito. Embora o Ministério Público alegue a 

possibilidade de dissipação/desfazimento do patrimônio pelos réus, não 

demonstra sequer indícios de que isso virá a acontecer, de forma que não 

há periculum in mora a justificar a concessão da liminar pretendida e nem 

mesmo prova de que se condenados, os requeridos impossibilitaram a 

eficácia de eventual procedência do pleito inicial. Meras suposições não 

autorizam medida excepcional, mesmo porque todo proprietário pode a 

qualquer tempo alienar seus bens ou despender de seus valores, não 

sendo esta atitude corriqueira sinal de dissipação patrimonial. No mais, 

ainda devemos nos ater ao fato de que os supostos ilícitos ocorreram 

entre os anos de 2014 e 2016, quedando-se o autor inerte por 

aproximadamente dois anos, refutando-se assim o periculum in mora, que 
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nas palavras do mestre Humberto Theodoro Junior: "Para obtenção da 

tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, 

enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de 

fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de 

perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação 

das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz 

atuação do provimento final do processo principal." (Processo Cautelar, 

18ª edição, ed. Leud, p. 73). Em referência ao perigo na demora, aferível 

de plano por cognição sumária, não há nos autos prova da necessidade 

de resguardar os bens dos requeridos sujeitos ao ressarcimento do erário 

público. Em que pese o opróbrio político que assola o país e deve ser 

veementemente combatido e repudiado, ausentes estão os requisitos 

exigidos para a concessão da liminar e por isso INDEFIRO a tutela cautelar 

reivindicada. De outra banda, não obstante não seja o caso de deferir a 

liminar, a instrução processual merece guarida, com a finalidade de apurar 

a existência ou não do desvio de finalidade, que poderá aí sim, dar a 

ensejo a condenação e seus consectários legais. Diante do exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: I - indeferir a medida cautelar 

pleiteada; II – receber a peça exordial e determinar a citação dos réus 

Jozenil Costa Lube, ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento & 

Informática Ltda e Luiz Carlos Gaino para apresentarem contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 9º, da Lei 8.429/92; 

III - estando convencido da inocorrência de atos de improbidade em 

relação ao réu Pérsio Oliveira Landim julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o 

que faço com fulcro assente no artigo 17, §8º, da Lei n. 8.429/92 e artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; IV - Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno à análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). V 

– Ciência ao Ministério Público. VI – Às providências. Cite-se e Intime-se. 

Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000199-80.2018.8.11.0005. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: LUIZ CARLOS 

GAINO, JOZENIL COSTA LUBE, PERSIO OLIVEIRA LANDIM, ACPI 

ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MPE em desfavor de LUIZ CARLOS GAINO, JOZENIL COSTA 

LUBE, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM e ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA, todos devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe. Consta da peça exordial que durante os biênios de 

2013/2014 e 2015/2016, os réus causaram prejuízo à Câmara Municipal de 

Diamantino/MT em decorrência da ilicitude das prorrogações promovidas 

nos Contratos Administrativos nº 02/2012, nº 009/2013, nº 03/2014, nº 

11/2013, nº 12/2013 e nº 13/2013, da ilicitude do Pregão Presencial nº 

01/2014, alegando ainda desvio de finalidade na contratação do Assessor 

Jurídico da Presidência. À guisa destes fatores, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

pugna pela indisponibilidade dos bens dos requeridos, de forma 

acautelatória e liminarmente “inaudita altera pars”, o processamento da 

presente ação conforme lei pertinente e a consequente procedência ao 

final (Id n. 11951057). Acostada à inicial veio a documentação pertinente. 

Por cautela, determinei a notificação dos requeridos e posterguei a análise 

da liminar para momento após as manifestações (Id n. 15509488). Com as 

manifestações, os autos vieram conclusos. Fundamento e DECIDO. Do réu 

Pérsio Oliveira Landim: Dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94: Art. 2º 

O advogado é indispensável à administração da justiça. (...) § 3º No 

exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e 

manifestações, nos limites desta lei. Disso se conclui que o advogado é 

inviolável por seus atos e manifestações, sendo punível se, por exemplo, 

ficasse patente o dolo para a lesão ao erário. No caso dos autos, 

entretanto, a pretensão ministerial se volta contra o réu Pérsio Oliveira 

Landim ao argumento de que o mesmo, na condição de assessor jurídico 

da Presidência da Câmara Municipal de Diamantino/MT, exarou pareceres 

favoráveis, considerados “lacônicos”, que implicaria na ilicitude dos atos 

administrativos praticados, o que violaria frontalmente as disposições 

previstas na Lei 8.666/93 e Lei 8.429/92. Com efeito, independentemente 

do juízo de valor que se faça em relação aos pareceres emitidos pelo 

profissional da advocacia é possível afirmar, sem margem para dúvida, 

que o Ministério Público sequer delineou sua efetiva participação no ato 

ímprobo, ou seja, o seu dolo ou má-fé. A participação, segundo o autor, se 

configura em relação à elaboração de pareceres ‘lacônicos’, que 

causaram diversas irregularidades em processos licitatórios. Essa 

afirmação abstrata do autor é insuficiente para imputar ao profissional da 

advocacia qualquer conduta ímproba. Sobre o tema, julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: Embora o Tribunal de origem tenha consignado o 

provável equívoco do parecer técnico, não demonstrou indícios mínimos 

de que este teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé, razão pela 

qual o prosseguimento da ação civil por improbidade contra a Procuradora 

Municipal configura-se temerária. Precedentes do STF: MS 24631, Relator 

Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, pub. 

01-02-2008; MS 24073, Relator: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado 

em 06/11/2002, DJ 31-10-2003. Precedentes desta Corte: REsp 

1183504/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 

17/06/2010. (REsp 1454640/ES – Ministro Benedito Gonçalves – j. 

15.10.2015). Ademais, com relação às ausências do Sr. Pérsio Oliveira 

Landim do local de trabalho e a ausência de controle de sua jornada, não 

justifica a vinculação/responsabilização do mesmo à prática de ato 

ímprobo, tendo em vista que o próprio Ministério Público destaca de forma 

veemente a atuação deste como Assessor Jurídico da Presidência da 

Câmara Municipal de Diamantino/MT, inclusive com a juntada dos 

pareceres elaborados pelo advogado, não obstante não concorde com o 

mérito dos atos. Portanto, improcede a acusação contra o profissional. 

Dos réus Jozenil Costa Lube, ACPI – Assessoria, Consultoria, 

Planejamento & Informática Ltda e Luiz Carlos Gaino: Em sua inicial o autor 

sustenta, em síntese, que os réus causaram prejuízos à Câmara Municipal 

de Diamantino/MT em decorrência da ilicitude das prorrogações 

promovidas nos Contratos Administrativos nº 02/2012, nº 009/2013, nº 

03/2014, nº 11/2013, nº 12/2013 e nº 13/2013, da ilicitude do Pregão 

Presencial nº 01/2014, alegando ainda desvio de finalidade na contratação 

do Assessor Jurídico da Presidência, Sr. Pérsio Oliveira Landim. 

Inicialmente, verifico que nesta fase processual, ainda não há provas da 

inexistência dos atos de improbidade ou da improcedência da ação em 

relação aos réus acima delineados. A via eleita pelo autor é a correta, 

sendo os fatos narrados na inicial, em tese, atos de improbidade 

administrativa. Os documentos acostados à inicial dão embasamento às 

alegações da parte autora, trazendo a baila indícios suficientes da 

existência dos atos de improbidade. Isto posto, RECEBO a inicial de Id n. 

11951057, posto que contém os elementos necessários para instauração 

da presente ação civil pública. Da Cautelar de Indisponibilidade de Bens: 

No caso, o Ministério Público Estadual pretende o deferimento de liminar 

determinando-se a indisponibilidade de bens dos requeridos como forma 

de preservar futura decisão de procedência do pedido, resguardando, 

assim, o ressarcimento ao erário público municipal. No entanto, pela 

legislação vigente a medida cautelar apresenta-se viável quando há prova 

cabal de que o requerido irá impossibilitar o cumprimento da tutela em lide, 

necessitando ainda de comprovação do periculum in mora e do fumus boni 

iuris, requisitos atinentes a toda medida liminar. Observa-se, portanto, que 

a medida pleiteada possui requisito excepcionalíssimo e só por esta razão 

justifica-se o contraditório deferido que se opõe aos mais nobres 

princípios constitucionais. Todavia, compulsando a documentação 

acostada à peça vestibular, verifico que não há seríssimos indícios a 

justificar o deferimento do pleito. Embora o Ministério Público alegue a 

possibilidade de dissipação/desfazimento do patrimônio pelos réus, não 

demonstra sequer indícios de que isso virá a acontecer, de forma que não 

há periculum in mora a justificar a concessão da liminar pretendida e nem 
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mesmo prova de que se condenados, os requeridos impossibilitaram a 

eficácia de eventual procedência do pleito inicial. Meras suposições não 

autorizam medida excepcional, mesmo porque todo proprietário pode a 

qualquer tempo alienar seus bens ou despender de seus valores, não 

sendo esta atitude corriqueira sinal de dissipação patrimonial. No mais, 

ainda devemos nos ater ao fato de que os supostos ilícitos ocorreram 

entre os anos de 2014 e 2016, quedando-se o autor inerte por 

aproximadamente dois anos, refutando-se assim o periculum in mora, que 

nas palavras do mestre Humberto Theodoro Junior: "Para obtenção da 

tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, 

enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de 

fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de 

perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação 

das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz 

atuação do provimento final do processo principal." (Processo Cautelar, 

18ª edição, ed. Leud, p. 73). Em referência ao perigo na demora, aferível 

de plano por cognição sumária, não há nos autos prova da necessidade 

de resguardar os bens dos requeridos sujeitos ao ressarcimento do erário 

público. Em que pese o opróbrio político que assola o país e deve ser 

veementemente combatido e repudiado, ausentes estão os requisitos 

exigidos para a concessão da liminar e por isso INDEFIRO a tutela cautelar 

reivindicada. De outra banda, não obstante não seja o caso de deferir a 

liminar, a instrução processual merece guarida, com a finalidade de apurar 

a existência ou não do desvio de finalidade, que poderá aí sim, dar a 

ensejo a condenação e seus consectários legais. Diante do exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: I - indeferir a medida cautelar 

pleiteada; II – receber a peça exordial e determinar a citação dos réus 

Jozenil Costa Lube, ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento & 

Informática Ltda e Luiz Carlos Gaino para apresentarem contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 9º, da Lei 8.429/92; 

III - estando convencido da inocorrência de atos de improbidade em 

relação ao réu Pérsio Oliveira Landim julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o 

que faço com fulcro assente no artigo 17, §8º, da Lei n. 8.429/92 e artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; IV - Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno à análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). V 

– Ciência ao Ministério Público. VI – Às providências. Cite-se e Intime-se. 

Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122286 Nr: 4264-72.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Cruz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Valdemiro Cruz da Silva Filiação: Vanderlei 

Pereira da Silva e Izabel Cruz da Silva, data de nascimento: 20/07/1976, 

brasileiro(a), natural de Arenápolis-, solteiro(a), pintor, Endereço: Rua 01, 

Próximo A Escola do Birro Pedregal, Bairro: Pedregal, Celular 9 9947 2059, 

Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:1 - CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“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."

Resumo da inicial:Trata -se de ação penal referente à denuncia oferecida 

pelo Ministério Público em desfavor de Valdemiro Cruz da Silva. Cosnta no 

incluso que no dia 19/11/2017, por volta das 16h40min, na residencia 

localizada na Rua 01, Bairro Pedregal, nesta cidade de Diamantino - MT, o 

denunciado consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima 

Izabel Cruz da Silva, sua genitora, e à vítima Vagno Cruz da Silva, seu 

irmão. Sendo denunciado como incurso no artigo 147 c/c art. 61, "f", 

ambos do Código Penal c/c art. 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06 (vítima 

Izabel) e art. 147 c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal (vítima Vagno), 

na forma do art. 69 do Código Penal.

Decisão/Despacho:Autos n. 4264-72.2017.811.0005.

I – A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (Constituição Federal – Artigo 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: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que na resposta o 

acusado poderá arguir preliminar 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 (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado um 

para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal).

III - Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais do acusado e item 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 97 de 730



3 (fl. 41).

 IV- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 11 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Patrícia Ferreira Vargas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete dos Santos Macaubas, Jose Carlos 

da Cruz Ribeiro, Benedito Cesar de Arruda, Jonilson Souza Costa, 

Daygoro João de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago 

Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE 

LIBERDADE PROVÍSÓRIA FORMULADAS PELOS ACUSADOS DAYGORO 

JOÃO DE ARRUDA (fls. 639/639-verso), BENEDITO CESAR DE ARRUDA 

(fls. 661/661-verso) e JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO (fls. 675/676), 

expeça-se o necessário, mantendo-se a decisão anterior pelos próprios 

fundamentos.Oficie-se aos juízos deprecados solicitando informações das 

cartas precatórias expedidas às fls. 581, 587, 589 e 619. Expeça-se carta 

precatória para interrogatório da acusada CLAUDINETE DOS SANTOS 

MACAUBAS. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018. ANDRÉ LUCIANO 

COSTA GAHYVAJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 132365 Nr: 3853-92.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Bueno Ramos, Alfredo Matheus Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e concedo 

liberdade provisória ao indiciado ALFREDO MATHEUS KELLER, COM 

FIANÇA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal: I – Comparecimento 

perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos deste 

processo; II – Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização 

judicial; III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de 

comprovante de endereço atualizado; IV – Manter o comprovante de 

residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para 

contato;V- Pagamento de fiança no valor de R$ 1.908,00 (um mil 

novecentos e oito reais).COM PAGAMENTO DE FIANÇA, expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado ALFREDO 

MATHEUS KELLER seja colocado imediatamente em liberdade, SALVO se 

por outro motivo estiver preso. Outrossim, lavre-se o termo de 

compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Proceda-se a Secretaria à retificação na capa dos autos, para constar 

apenas o nome do flagranteado ALFREDO MATHEUS 

KELLER.Cientifique-se o Ministério Público, à Autoridade Policial e à 

Defensoria Pública, caso não tenha constituído advogado.A presente 

decisão serve como mandado de intimação. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 132307 Nr: 3825-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton César Porto de Almeida, Welliton dos 

Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21. 317, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luis Timidati - OAB:13528

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO 

A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados NILTON CESAR PORTO DE 

ALMEIDA e WELLITON DOS ANJOS SOARES, já qualificados nos 

autos.Desta feita, por consequência, INDEFIRO o pedido de concessão de 

liberdade provisória em favor do indiciado NILTON CESAR PORTO DE 

ALMEIDA.A presente decisão serve como MANDADO DE PRISÃO 

PREVENTIVA em desfavor dos indiciados NILTON CESAR PORTO DE 

ALMEIDA e WELLITON DOS ANJOS SOARES, já qualificados nos autos. 

Cientifique-se o Ministério Público, à Autoridade Policial e ao Advogado 

constituído. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Diamantino/MT, 13 de dezembro 

de 2018.ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVAJuiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104744 Nr: 478-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Antunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n. 104744

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de março de 2019, às 

15h30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 791-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Mendes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:OAB/MT 7824-B

 Código n. 124883

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 09 de maio de 2019, às 

16h15min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108571 Nr: 1853-90.2016.811.0005

 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: Suelene Lima Marcelino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 
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OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os patronos da parte autora para que, fiquem cientes do teor 

constante às fls. 95, e em querendo, se manifestem no prazo de 

05(cinco)dias.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011234-54.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS SEBASTIAO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011234-54.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: PAULO LIMA DA SILVA FILHO 

EXECUTADO: LEONIDAS SEBASTIAO DE FREITAS Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de julgado proposta por Paulo Lima da Silva Filho em face de 

Leônidas Sebastião de Freitas, na monta de R$ 14.874,86 (quatorze mil 

oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). A tentativa 

de bloqueio em contas de titularidade da parte executada pelo Sistema 

BACENJUD bem como a pesquisa pelo sistema RENAJUD restaram 

inexitosos, conforme se depreende dox extratos em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

ou requeira medida pertinente ao caso, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Sem prejuízo, defiro o pedido para expedição da 

certidão de protesto, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010647-95.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010647-95.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: J C L XAVIER - ME 

EXECUTADO: SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de julgado proposta por J C L Xavier em face de Suellem do 

Carmo Oliveira, na monta de R$ 6.062,03 (seis mil reais e dois centavos). 

A tentativa de bloqueio em contas de titularidade da parte executada pelo 

Sistema BACENJUD bem como a pesquisa pelo sistema RENAJUD 

restaram inexitosos, conforme se depreende dox extratos em anexo. 

Assim, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora ou requeira medida pertinente ao caso, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo. Sem prejuízo, defiro o pedido para 

expedição da certidão de protesto, a cargo do interessado, na forma do 

artigo 517 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 27/02/2019 às 08hs10min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-77.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI LENZI OAB - MT0012982A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE LUIZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

OTAVIO ROTILLI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida ID 17092046

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DELCINO DIAS BISPO (REQUERENTE)

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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/02/2019 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001513-61.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ACELINO RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que jamais adquiriu o livro que recebeu da reclamada 

em sua residência, e que não logrou êxito na tentativa da devolução do 

mesmo, o que deve ser levado em consideração até a contestação da ré. 

Ademais, verifica-se através das fotos juntadas pelo autor que o livro 

sequer foi retirado de sua embalagem, o que indica que o reclamante não 

possui interesse no produto que alega não ter adquirido. O perigo da 

demora é evidente, pois caso o requerente está a sofrer restrições em 

seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre eles os funestos 

efeitos da inclusão do nome no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao 

Crédito e/ou outras empresas de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para 

que realize imediatamente a baixa na inscrição em questão até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 – Intime-se ainda a parte autora através de seu patrono 

para que junte aos autos o comprovante de endereço da residência 

locada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por inépcia da inicial. 6 

- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010834-74.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L C CAMPOS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIAA AUXILIADORA CANDIDO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010834-74.2013.8.11.0005. REQUERENTE: L C CAMPOS CONFECCOES - 

ME REQUERIDO: MARIAA AUXILIADORA CANDIDO SANTANA Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de julgado proposta por LC Campos Confecções 

ME em face de Mariaa Auxiliadora Candido Santana, na monta de R$ 

1.068,32 (mil e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). A tentativa 

de bloqueio em contas de titularidade da parte executada pelo Sistema 

BACENJUD bem como a pesquisa pelo sistema RENAJUD restaram 

inexitosos, conforme se depreende dos extratos em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

ou requeira medida pertinente ao caso, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Sem prejuízo, expeça-se certidão de protesto, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR COSTA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001516-16.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DEVAIR COSTA VELOSO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo ausentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

de urgência perquirida. É que embora o autor alegue que não contratou os 

03 empréstimos objetos da presente ação, não é possível o deferimento 

da liminar pretendida sem que haja dilação probatória. Ademais, o autor 

sequer trouxe aos autos extratos da sua folha de pagamento que 

demonstrem claramente os descontos que estão sendo realizados. De 

qualquer forma, conforme acima mencionado é prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. Por outro 

lado, verifica-se que não há perigo de dano no caso concreto, uma vez 

que as parcelas pagas até o momento poderão ser requeridas, se ao final 

da lide restar comprovado a irregularidade dos empréstimos. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 
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efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Intime-se ainda a parte reclamante 

para proceda à EMENDA À INICIAL, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo 

aos autos os documentos que comprovem os descontos realizados em 

seu benefício, sob pena de extinção sem resolução meritória, nos moldes 

do art. 485, I, do CPC. V. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 13 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DO PRADO LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001050-56.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: FLADEMIR LAERCIO HANNEL 

EXECUTADO: HELTON DO PRADO LEMES Vistos, etc. Trata-se de 

execução proposta por Flademir Laercio Hannel em face de Helton do 

Prado Lemes, na monta de R$ 11.280,06 (onze mil duzentos e oitenta reais 

e seis centavos). A tentativa de bloqueio em contas de titularidade da 

parte executada pelo Sistema BACENJUD restou inexitosa, no entanto, em 

pesquisa pelo sistema RENAJUD foi encontrado o veículo FIAT PALIO FIRE 

ECONOMY, placa NJO 7985, conforme se observa pelo extrato em anexo. 

Assim, intime-se a parte exequente para que informe o endereço que o 

veículo possa ser encontrado para realização da penhora e avaliação do 

veículo. Informado o endereço, independentemente de nova conclusão, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, ficando o executado 

nomeado como depositário fiel do veículo, que deverá se atentar ao que 

dispõe o artigo 16 do Código de Processo Civil. Com o aporte da avaliação, 

intime-se o executado e sua cônjuge, se casado for, para que se 

manifeste nos autos no prazo de 15 dias e, após, manifeste-se o 

exequente informando se pretende adjudicar o veículo, bem como requeira 

medidas pertinentes ao caso, no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014772-77.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RUDIMAR ENGELMANN 00087207974 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RSP AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014772-77.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JAIR RUDIMAR ENGELMANN 

00087207974 REQUERIDO: RSP AGROPECUARIA LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de julgado proposta por Jair Rudimar Engelmann 

em face de RSP Agropecuária LTDA, na monta de R$ 7.895,96 (sete mil 

oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos). A tentativa 

de bloqueio em contas de titularidade da parte executada pelo Sistema 

BACENJUD bem como a pesquisa pelo sistema RENAJUD restaram 

inexitosos, conforme se depreende dos extratos em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

ou requeira medida pertinente ao caso, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Sem prejuízo, expeça-se certidão de protesto, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-09.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALMEIDA AYRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO DEODATO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010353-09.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ZULEIDE ALMEIDA AYRES 

EXECUTADO: AGNALDO ROBERTO DEODATO NETO Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de julgado proposta por Zuleide Almeida Ayres em face 

de Agnaldo Roberto Deodato Neto, na monta de R$ 6.601,51 (seis mil 

seiscentos e um reais e cinquenta e um centavos). A tentativa de bloqueio 

em contas de titularidade da parte executada pelo Sistema BACENJUD 

restou inexitosa, no entanto, em pesquisa pelo sistema RENAJUD foi 

encontrado o veículo PEUGEOT 307 16 PR PK, placa NJR 6518 em nome da 

parte executada, conforme se observa pelo extrato em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para que informe o endereço que o veículo 

possa ser encontrado para realização da penhora e avaliação. Informado 

o endereço nos autos, independentemente de nova conclusão, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, ficando o executado nomeado como 

depositário fiel do veículo, consignando no mandado a orientação do artigo 

16 do Código de Processo Civil. Com o aporte da avaliação, intime-se o 

executado e seu cônjuge, se casado for, para que se manifeste nos autos 

no prazo de 15 dias e, após, manifeste-se o exequente informando se 

pretende adjudicar o veículo, bem como requeira medidas pertinentes ao 

caso, no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010743-18.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010743-18.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: J C L XAVIER - ME 

EXECUTADO: CAMILA OLIVEIRA AGUIAR Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de julgado proposta por J C L Xavier em face de Camila 

Oliveira Aguiar, na monta de R$ 732,08 (setecentos e trinta e dois reais e 

oito centavos). A tentativa de bloqueio em contas de titularidade da parte 

executada pelo Sistema BACENJUD bem como a pesquisa pelo sistema 

RENAJUD restaram inexitosos, conforme se depreende dos extratos em 

anexo. Assim, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora ou requeira medida pertinente ao caso, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, expeça-se 

certidão de protesto, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-39.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GARCIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010308-39.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ERICA PEREIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: RONALDO GARCIA DE ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de julgado proposta por Erica Pereira de Andrade em face de 

Ronaldo Garcia de Arruda, na monta de R$ 7.242,04 (sete mil duzentos e 

quarenta e dois reais e quatro centavos). A tentativa de bloqueio em 

contas de titularidade da parte executada pelo Sistema BACENJUD bem 

como a pesquisa pelo sistema RENAJUD restaram inexitosos, conforme se 

depreende dos extratos em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora ou requeira medida pertinente 

ao caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Sem 

prejuízo, expeça-se certidão de protesto, a cargo do interessado, na 

forma do artigo 517 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001517-98.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTO PARAGUAI Vistos etc. Trata-se de ação cominatória de obrigação 

de fazer com pedido tutela de urgência, proposta Pelo Ministério Público, 

em favor dos interesses do menor Matheus Silva Ormond em face do 

Município de Alto Paraguai, visando o fornecimento de consulta com 

médico especialista. Consta na inicial que o adolescente Matheus Silva 

Ormond vem apresentando comportamento extremamente agressivo, 

chegando ao ponto de ameaçar seus familiares de morte, sendo o suposto 

uso de substâncias ilícitas uma agravante. Em razão do exposto, o MPE 

com o intuito de obter um diagnóstico que apontasse a condição da saúde 

mental do adolescente, solicitou a realização de consulta com médico 

psiquiatra por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Alto 

Paraguai, no entanto, o pedido não foi atendido, o que ocasionou a 

propositura da presente ação. É o relatório. Decido. Relativamente ao 

pedido de tutela de urgência, assim dispõe o artigo 300 do CPC “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” Assim, para a concessão da tutela específica 

é necessário observar se estão presentes a probabilidade do direito 

alegado, bem como o perigo do dano, quanto a ineficácia do provimento 

final em razão da demora. Feitas breves considerações acerca da matéria 

deduzida em Juízo, resta analisar se encontram-se presentes ou não os 

pressupostos autorizadores da tutela antecipada em sede de obrigação 

de fazer. No caso em análise, a probabilidade do direito resta demonstrada 

através dos documentos carreados na inicial, id. 17065455 - Pág. 1, id. 

17065457 - Pág. 1/4, que demonstram que o adolescente Matheus Ormond 

tem apresentado comportamento inadequado, chegando ao extremo de 

ameaçar os próprios familiares de lhes causar mal injusto e grave. Além 

disso, observa-se pelos relatórios encaminhados pelos Conselheiros 

tutelares, que há fortes indícios de que o adolescente esteja fazendo uso 

de entorpecentes, o que apenas agrava ainda mais a situação. Não 

obstante, consta nos que o Ministério Público solicitou a realização de 

consulta com médico especialista para o adolescente junto ao Município de 

Alto Paraguai, contudo, o ente Público não tomou qualquer atitude quanto 

ao pedido. Dessa forma, o perigo de dano resta evidente, ante a situação 

de negligência por parte do Município de Alto Paraguai, bem como pelo 

comportamento do adolescente, que tem colocado não só ele, mas todos 

os que com ele convive em perigo, havendo, portanto, a necessidade de 

atendimento com psiquiatra com urgência para averiguar qual o tratamento 

mais indicado, visando minimizar o agravamento do seu quadro. Assim 

sendo, o agendamento da consulta, assim como a realização dos 

procedimentos indicados por profissional são medidas imperiosas. 

Portanto, é certo que há necessidade de que o Poder Judiciário 

intervenha, para que o adolescente seja tratado com a devida dignidade 

pelo Poder Público, evitando que ocorra um fato ainda mais grave com o 

próprio adolescente e com seus familiares. Assim, com fundamento na 

supremacia do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, 

tutelados constitucionalmente (arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e 

estando presentes a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, 

entendo que o pedido merece deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência, e determino que Município de Alto Paraguai/MT 

providencie, imediatamente, consulta para o adolescente Matheus Ormond 

com médico psiquiatra, no prazo de 48 horas, sob pena de desobediência. 

Intime-se pessoalmente o Secretário(a) de Saúde do Município de Alto 

Paraguai/MT acerca da presente tutela de urgência concedida. Em 

concomitância com a intimação da presente decisão, cite-se o Réu para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal, consignando no mandado 

e/ou no instrumento de citação que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ciência ao MPE. Diamantino/MT, 14 

de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS GOMES DA SILVA (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: 

1000668-29.2018.8.11.0005. REQUERENTE: OZIAS GOMES DA SILVA 

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, em defesa, suscitou preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e de 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 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 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 

13617642), foi realizada consulta nos Órgãos de proteção ao crédito 

diretamente por esse juízo, constatando a veracidade da inscrição em 

comento. 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. 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. Dos autos, verifico que a parte 
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reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida através 

da juntada de prints e de faturas contendo os dados do requerente (nome 

completo e CPF), detalhando o uso do Plano de Telefonia Móvel “Vivo 

Controle”. Não obstante, não há nos autos qualquer informação de que o 

autor tenha perdido ou extraviado os seus documentos pessoais, 

afastando, assim, a hipótese de fraude. Os documentos carreados aos 

autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da contração 

de serviços sob judice. Diante da verificação de que a ré detinha os dados 

pessoais do autor, de rigor aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

in caso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE 

QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Além disso, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pelo autor como a existência de 

pagamentos do plano de telefonia (ID 15321944), tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, as 

faturas inscritas no SPC/SERASA foram localizadas pela ré sem a 

respectiva baixa por ausência de quitação (ID 15321944). 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. 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. 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, 14 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005284-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELI DA COSTA LEAO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1005284-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ CARLOS MENDES 

REQUERIDO: GIZELI DA COSTA LEAO MENDES Vistos, etc. Recebo a 

inicial na forma proposta. Determino que o feito tramite sob segredo de 

justiça. Visando oportunizar as partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual e atendendo aos novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designe-se audiência de mediação, a qual 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se a requerida, nos termos da 

lei. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 14/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005934-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. H. A. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1005934-32.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KAROLAINE RODRIGUES 

LEITE REQUERIDO: LUIZ ANTONIO HENRIQUE AMORIM DA SILVA Vistos 

etc. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

10/07/2019 às 16h30min. Intimem-se pessoalmente os requeridos. 

Intime-se a autora por meio de seu procurador, inclusive para que faça 

presente suas testemunhas no ato, independente de intimação judicial (art. 

455, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 14/12/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005598-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE CARVALHO MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1005598-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DE 

CARVALHO MENDONCA INVENTARIADO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Recebo 

o arrolamento sumário na forma proposta, vez que preenche os requisitos 

previstos no art. 659, do CPC. Defiro os benefícios da Gratuidade da 

Justiça Antes de homologar a partilha, nomeio a requerente inventariante 

e, por cautela, determino sua intimação para, no prazo de 30 (trinta) dias: 

1. colacionar as certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual (1. certidão negativa de débitos expedida pela SEFAZ e certidão 

negativa de débitos expedida pela PGE) e federal; 2. informar o endereço 

de Milton; Havendo débito fiscal em nome da falecida, deverá ser 

apresentado novo plano de partilha, observada a reserva de bens nos 

moldes do art. 663, do CPC. Informado o endereço de Milton, intime-se para 

que regularize a cessão de direitos mencionada na exordial, fazendo-a 

nos termos do art. 108 do Código Civil[1] ou comparecendo à Secretaria da 

1ª Vara para lavratura de termo nos autos, no prazo de 15 dias. Não 

sendo registrado qualquer débito em nome da de cujus junto às Fazendas 

e regularizada a renúncia de Milton, venham-me os autos conclusos para 

homologação da partilha. Cumpra-se. Primavera do Leste, 14/12/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] CC. Art. 108. 

Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade 

dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007254-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCIO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1007254-83.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WILLIAN MARCIO SOARES DE 

ALMEIDA RÉU: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, etc. Recebo a inicial na forma proposta. 

Apense-se ao processo de inventário nº 1007059-98.2018.8.11.0037. 

Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de 

justiça. Alega o autor que o de cujus conviveu em união estável com sua 

genitora por um determinado período, sendo que, após a separação, 

continuou residindo com o Sr. Mascelino, o qual passou a ser responsável 

pela educação e os cuidados de Willian. Aduz que o falecido, antes de 

conhecer sua genitora, morava sozinho, não possuindo herdeiros 

conhecidos. Nesse sentido, o requerente informa que realizou buscas por 

eventuais parentes de Mascelino, porém não obteve êxito em localizar 

familiares. Constato a existência de inventário, processo nº 

1007059-98.2018.8.11.0037, ajuizada pelo autor, informando, inclusive, em 

sua certidão de óbito a inexistência de herdeiros (id 16082849). Assim, 

para averiguar eventual saldo em conta bancária de titularidade do 

falecido Mascelino Manoel de Sousa (CPF 974.428.601-68), procedo à 

consulta junto ao Bacenjud e colaciono o extrato do resultado obtido. 

Outrossim, apesar da notícia de que o Mascelino não deixou herdeiros, a 

fim de evitar eventual prejuízo à terceiros ou herdeiros eventualmente não 

conhecidos até o presente momento, considerando que o de cujus era 

beneficiário da Previdência Social (NB nº 6176438636), oficie-se o INSS 

para que informe possíveis dependentes cadastrados, no prazo de 15 

dias. Obtendo-se informações sobre qualquer outro herdeiro/dependente 

de Mascelino, manifeste-se o autor a fim de emendar a inicial, incluindo o 

herdeiro no polo passivo, no prazo de 15 dias e, após, cite-se. Não sendo 

encontrado nenhum dependente/herdeiro, entendo que o processo deve 

ser instruído, vez que o vínculo de paternidade deve ser robustamente 

demonstrado, conforme já decidiu a 3ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o REsp 1.500.999-RJ, em 12/4/2016. No voto, o ministro 

relator do processo, Villas Bôas Cueva, para reconhecer a paternidade 

socioafetiva post mortem, citou provas que integram o recurso, como 

bilhetes do pai para o filho e matérias jornalísticas de colunas sociais 

sobre festas de aniversário da criança, com ampla participação do 

falecido. Além disso, ressaltou registros oficiais da Receita Federal 

atestando que a criança aparece como dependente do autor da herança, 

entre outras provas. Destaco: “A consagração da paternidade real 

exercida se afere pelo fato deste usar o nome do seu pai socioafetivo há 

muito tempo, já que tem no seu registro a marca da sua identidade 

pessoal, além de ter sido beneficiado por meio de afeto, assistência, 

convivência prolongada, com a transmissão de valores e por ter ficado 

conhecido perante a sociedade como detentor do ‘estado de posse de 

filho’. A posse de estado de filho consiste justamente no desfrute público 

e contínuo da condição de filho legítimo, como se percebe do feito em 

análise”. Assim, caso não encontrado qualquer herdeiro/dependente do 

falecido Sr. Mascelino, desde já, defiro a prova testemunhal requerida na 

exordial, devendo os autos virem conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento. Com as respostas, manifeste-se o autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 14/12/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140544 Nr: 10539-43.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA FERGUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSUNTA TEREZINHA GHIZANI 

MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada de parecer do Ministério Publíco às fls.133, 

impulsiono os autos ao advogado da parte autora para impugnar a 

contestação, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze)dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005599-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCANTE E MARCANTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL (RÉU)

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15249085, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1005599-76.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

MARCANTE E MARCANTE LTDA - EPP RÉU: FLABIO RICARDO PAWLINA 

DO AMARAL, ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA 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 23 de janeiro de 2018, às 

15h30min, 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, 21 de outubro 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: 1005827-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DO DESPACHO DO ID 15250049, BEM 

COMO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1005827-51.2018.8.11.0037; AUTOR(A): TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 23 de janeiro de 2019, às 16h00min, 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 
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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, 21 de outubro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005865-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SULINDA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REQUERIDO)

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15250489, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1005827-51.2018.8.11.0037; AUTOR(A): TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 23 de janeiro de 2019, às 16h00min, 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, 21 de outubro 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: 1001707-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO (RÉU)

VALDIRENE ANDRADE DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15423369, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1001707-96.2017.8.11.0037; AUTOR(A): BURITIS 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RÉU: LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO, 

VALDIRENE ANDRADE DE SOUZA 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 23 de janeiro de 2019, às 17h30min, 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, 21 de outubro 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: 1000857-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

LIGIA ARAUJO PEREIRA OAB - SP365929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME 

CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITA: Processo: 1000857-42.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RÉU: WEVERTON HENRIQUE 

PIOVESAN Tendo em vista a manifestação retro, designa-se a audiência 

de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 12 h 30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. O Setor de expedição 

deverá proceder a citação do requerido e intima-lo para a audiência supra 

designada observando-se os endereços colacionados no petitório de Id. n. 

15792949. 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, 21 de outubro 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007835-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO GONCALVES VIANA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16915253, BEM 

COMO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1007835-98.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

BIAVATTI & CIA LTDA RÉU: GETULIO GONCALVES VIANA 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 20 de fevereiro de 2019, às 

14h00min, 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, 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
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Processo Número: 1007685-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VITOR EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO OURINVEST S/A (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQURENTE DA DECISÃO DO ID 16828895, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO A SEGUIR 

TRANSCRITA: Processo: 1007685-20.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

MAURICIO VITOR EIRELI - EPP RÉU: BANCO OURINVEST 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 20 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, 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: 1007505-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE GUIMARAES FARIA (RÉU)

JUSCELINO BREDA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007505-04.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 

RÉU: JUSCELINO BREDA DA SILVA, TATIANE GUIMARAES FARIA 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 20 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min, 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, 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: 1007372-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007372-59.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SILVA & VERDERIO DA SILVA 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 20 de 

fevereiro de 2019, às 15h00min, 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, 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: 1007372-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007372-59.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SILVA & VERDERIO DA SILVA 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 20 de 

fevereiro de 2019, às 15h00min, 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, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007233-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

ADELIO EDUARDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREMILDA PEREIRA DE LIMA OAB - MG48374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA RITA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE MENDES NANTES (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007233-10.2018.811.0037 (PJe) Carta Precatória Deprecante: Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) Vistos etc. Tendo em vista 

deficiência no sistema de gravação, com impossibilidade de recuperação 

da mídia, designo audiência para a oitiva da testemunha Carlos Ferreira da 

Silva para a data de _27de março de 2019, às 16h00min. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de novembro 

de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007233-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

ADELIO EDUARDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREMILDA PEREIRA DE LIMA OAB - MG48374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA RITA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE MENDES NANTES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007233-10.2018.811.0037 (PJe) Carta Precatória Deprecante: Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) Vistos etc. Tendo em vista 

deficiência no sistema de gravação, com impossibilidade de recuperação 

da mídia, designo audiência para a oitiva da testemunha Carlos Ferreira da 

Silva para a data de _27de março de 2019, às 16h00min. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de novembro 

de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004179-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP S.A. (REQUERIDO)

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004179-70.2017.8.11.0037; 

REQUERENTE: ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES REQUERIDO: 

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

QUALICORP 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 20 de fevereiro de 2019, às 15h30min, 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, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004179-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP S.A. (REQUERIDO)

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004179-70.2017.8.11.0037; 

REQUERENTE: ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES REQUERIDO: 

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

QUALICORP 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 20 de fevereiro de 2019, às 15h30min, 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, 13 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002552-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (EXECUTADO)

ANTONIO JOSNEI RIBAS (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória na 

Comarca Deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005954-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUZA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PERES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

GEYSON RUBIO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória na 

Comarca Deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006464-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI JOSE COELHO (RÉU)

ILDA CANABARRA BASTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 14 

de dezembro de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149678 Nr: 4235-91.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ET LOGÍSTICA E TRANSPORTADORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRANCISCO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134528 Nr: 6398-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODASIR CASSOL- ESPÓLIO, FLORISBELLA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado das partes, para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159476 Nr: 8677-03.2015.811.0037

 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: ACMDS, EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:MT/ 12.951, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado das partes, para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119419 Nr: 1824-46.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORAIS & ARRUDA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175400 Nr: 8200-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual 

encontra-se gerada no sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 3775-22.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI, CESAR JORGE SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130578 Nr: 3198-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA, AGRÍCOLA CERES TAPURAH LTDA, CLAUDEMIR FRANCISCO 

PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte exequente, para 

manifestar acerca da avaliação juntada nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178384 Nr: 9788-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106723 Nr: 5796-92.2011.811.0037

 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: ANTÔNIA OLGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 ( quinze dias), requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41750 Nr: 4198-79.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL IMPORTADORA NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA LTDA - ME, AZILDA DA SILVA BASTOS, JOSUÉ 

BASTOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TEIXEIRA NASSER - 

OAB:17973, FRANCO CRAVEIRO DE SÁ NETO - OAB:GO-14277, Lando 

Borges Bottosso - OAB:26158/GO, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAPHAEL GODINHO PEREIRA - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71942 Nr: 4257-28.2010.811.0037

 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 - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 Foi expedido Carta Precatoria para Poxoreo-MT, via PJE com a finalidade 

de AVALIAÇÃO e VENDA do imovel matriculado sob nº 6.784 CRI Poxoreo 

- cuja carta Precatoria recebei nº 1000713-06.2018.811.0014 /2ª Vara

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69255 Nr: 1563-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FIUZA KREMER, PEDRO VARGAS 

GROEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Tendo em vista a apresentação de proposta pela Empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, intimo as partes para manifestarem sobre a proposta de 

honorários apresentada. Prazo: 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6359 Nr: 106-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI, NEREU CARLOS PARMIGIANI, Adércio 

Vilmar Reder, RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO, Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLIDO AGILULFO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Certifico que nesta data o advogada Dra. AVELINE GAIL CALIXTO, fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177391 Nr: 9276-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAISSA VIEIRA GABRIEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123078 Nr: 5613-53.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento de 03(três) diligências dos 

oficiais de justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123078 Nr: 5613-53.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126281 Nr: 8842-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 109 de 730



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉRIO FRANZONI CONSTANTINI - ESPÓLIO, VILANI 

SANDI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Processo nº 8842-21.2013.811.0037 (Código 126281)

Ação de Cumprimento de Sentença

 Exequente: Espólio de Onério Franzoni Constantini

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, o requerimento 

previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito e, quando o valor apontado no demonstrativo 

aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será 

iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância 

que o juiz entender adequada (§1º).

Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do 

juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se 

outro lhe for determinado (CPC, art.524, §2º).

Portanto, a verificação do cálculo não guarda relação de pertinência com a 

manifestação da parte executada, devendo ser determinada de ofício pelo 

juiz, na hipótese normativa.

À disposição do juízo existe o Contador Judicial, profissional com 

competência técnica para auxiliar o julgador na verificação do cômputo do 

capital, juros, prêmios, penas convencionais, multas, correção monetária, 

rateios e honorários de advogados (COJE, art.125, II).

 Portanto, definidos os parâmetros para conferência do cálculo, 

especificamente quanto a correta incidência do índice de correção, juros 

remuneratórios, juros de mora, atualização monetária, honorários e multa 

(fls.157/161), resta pertinente a elaboração de memorial pelo auxiliar do 

juízo, sendo prescindível a nomeação de perito.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial em regular substituição, 

inclusive com solicitação de informação ao Juiz Diretor do Foro para 

apuração da escala de substituição, para elaboração de cálculo, em 15 

(quinze) dias.

Elaborado o cálculo, intimem-se as partes, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento, em 15 (quinze) dias.

Após, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007372-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

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 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1007372-59.2018.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 8.332,60 ESPÉCIE: [TELEFONIA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2047, Primavera II, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme 

despacho, petição inicial 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 a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 20/02/2019 Hora: 

15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PRIMAVERA DO LESTE, 14 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008092-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 : 

1008092-26.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ACE SEGURADORA S.A. RÉU: 

ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS MATERIAIS movida por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A em face de 

ENERGISA - MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 
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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 

16h40min, 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. 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007906-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA CONCEICAO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL DOS SANTOS MOREIRA OAB - GO33831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007906-03.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MAURICIO DA CONCEICAO GOMES RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE REVISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL ABUSIVA NO QUE TOCA AO 

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO DEBITO (METODO PRICE), COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MAURICIO DA CONCEIÇÃO GOMES 

em face de BANCO BV FINANCEIRA S/A, ambos qualificados. Alega, em 

síntese, que realizou contrato de financiamento junto à instituição 

financeira requerida para aquisição de um veículo. Aduz que o contrato é 

omisso com relação à cobrança de juros mensais, o que viola o direito de 

informação do consumidor, bem como que vêm sendo cobrados, 

ilegalmente, juros compostos sobre o valor financiado. Requer a 

concessão de tutela antecipada para autorizar a consignação dos valores 

mensais que entende devido e para determinar a abstenção de inscrição 

de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício nos cadastros de 

proteção ao crédito com relação ao débito discutido na lide, ou, já havendo 

a referida inscrição, que seja determinada sua exclusão ou suspensão até 

o julgamento final deste lide, bem como que o autor seja mantido na posse 

do bem, objeto da presente lide, sendo nomeado na qualidade de 

depositário fiel. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo 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, não vislumbra-se, 

nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de 

tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do autor 

fundamenta-se em cálculo unilateral, não havendo provas que evidenciem 

a alegação de abusividade e ilegalidade dos juros incidentes sobre o valor 

financiado. Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista 

prova capaz de comprovar a probabilidade da alegação de que os valores 

cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a prova 

produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição. Assim, o 

acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt 

Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os 

contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados. 

Ressalta-se que conforme dispõe o artigo 335 do Código Civil, a 

consignação tem lugar: “I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o 

credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição 

devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 

declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou 

difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o 

objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”. 

No caso em apreço, não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas 

acima, não havendo quaisquer evidências nos autos de que a instituição 

financeira esteja obstando e/ou dificultando de alguma forma o 

recebimento do débito. Ausente indícios de recusa ou óbice à efetivação 

do pagamento diretamente ao credor, não vislumbra-se interesse 

processual para consignação dos valores em juízo. Ademais, prevê o § 3º 

do artigo 330 do Código de Processo Civil que: “o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Assim, o 

pagamento deve se dar no modo e tempo contratados, não havendo 

qualquer prejuízo a parte que poderá pleitear a restituição dos valores 

pagos a maior, caso seja reconhecida a abusividade e ilegalidade dos 

encargos cobrados pelo requerido. Outrossim, a manutenção da posse do 

veículo e impedimento de negativação do nome do autor vinculam-se ao 

correto adimplemento das parcelas contratadas, não inibindo a 

caracterização da mora a simples propositura da ação revisional, 

conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. Diante desta situação, as 

alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, ao menos em 

sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo 

necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA e, em consequência, determino 

a citação da parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as advertências do artigo 

344 do Código de Processo Civil. Caso seja apresentada contestação, 

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

impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designa-se o dia 21/02/2019, às 16h00min, para sessão 

de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 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. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ INACIO DE REZENDE (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007889-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (RÉU)

GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 (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 : 

1007889-64.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA RÉU: GISELE TAVARES PASSOS 02624599142, GISELE TAVARES 

PASSOS Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por IGUAÇU 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de GISELE TAVARES PASSOS - 

ME e GISELE TAVARES PASSOS, ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

aos requeridos, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este 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, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderão os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, não sendo cumprido 

o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo 

requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. 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 

13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (Banco do Brasil S/A), para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69186 Nr: 1494-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, SANDRO PASSINI ESPINDOLA - 

OAB:198.040-A-SP

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de dar ciência às partes 

sobre data, hora e local da perícia, que ocorrerá na Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1.856, Edifício Office Tower, Sala 1403 – 14° andar, Bosque 

da Saúde CEP 78.050-000, Cuiabá - MT, na data do dia 21/01/2019, as 

14h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123949 Nr: 6516-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159465 Nr: 8674-48.2015.811.0037

 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: EDINALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA 

- OAB:23546/O, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 
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OAB:MT 4735

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169785 Nr: 5133-70.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para impugnar a contestação, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154665 Nr: 6594-14.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FASSINA, BEATRIZ FASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de dar ciência às partes da data da audiência no Juízo deprecado no dia 

12 de fevereiro de 2019, conforme ofício de fls. 96/97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50708 Nr: 7691-30.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre os documentos de fls. 

284/304, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 8320-57.2014.811.0037

 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: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONI ANTONIO FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, ANDREY HERGET - OAB:16575/PR, ANGELICA 

CITOLIN - OAB:69805/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537/PR, 

MARI SANDRA CANTON - OAB:60998/PR, PATRÍCIA SCHARLENE 

ARAÚJO TOFANELLI - OAB:54437

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta 

precatória para as devidas providências.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41470 Nr: 3925-03.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ANTONIO POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente dos 

cáculos apresentados pela contadoria deste juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63073 Nr: 2575-72.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ: 74166737000115. 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, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

924, V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de abril de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de novembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103138 Nr: 8898-59.2010.811.0037

 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): ANDERSON ARÊAS DE WITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON ARÊAS DE WITT, Cpf: 

56170394153, Rg: 674.367, Filiação: Setembrino de Jesus de Witt e Alba 

Suzana Arêas de Witt, brasileiro(a), natural de Cianorte-PR, engenheiro 

agrônomo. 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: Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO 
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EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e artigo 794, I, do 

Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.Condeno a parte 

executada ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 21 de outubro de 2015.Patrícia 

Cristiane MoreiraJuíza de Direito Designada

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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127746 Nr: 699-09.2014.811.0037

 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): GIOVANNA TASSIA RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIOVANNA TASSIA RIVA, Cpf: 

00868242101, brasileiro(a), casado(a), odontóloga. 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, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de 

Processo Civil.Custas processuais, se houver, pela parte executada.Sem 

condenação em honorários advocatícios.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após 

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

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 07 de novembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188043 Nr: 11688-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA LUTERANA CONCORDIA LTDA, 

MARISE SOBIESIAK KENSY, MARIA DARLETE ALVES CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA-PROCURADOR FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIELA KENSY KUSIAK - 

OAB:18479/B

 Processo nº: 11688-06.2016.811.0037 (Código 188043)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL em face de 

ESCOLA LUTERANA CONCÓRDIA, devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifico que este incidente está eivado de nulidade, 

pois foi distribuído em desacordo com a Lei de Execuções Fiscais, a qual 

determina que o redirecionamento da execução aos sócios será realizado 

dentro da própria execução.

 Assim, considerando que a sua autuação em apartado está em 

desacordo com a Lei de Execuções Fiscais, não há como este incidente 

prosseguir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais.

Traslade-se às fls. 04/63 para o feito principal.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193731 Nr: 5613-14.2017.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSG COMERCIO, EXPORTAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT-8248-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BSG COMERCIO, EXPORTAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 07068462000190. 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 EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e despesas processuais.Traslade-se às fls. 04/10 para o 

feito principal.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de novembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170604 Nr: 5537-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171349 Nr: 5864-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 
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OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171351 Nr: 5865-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação do requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148118 Nr: 3527-41.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NILSON E CIA LTDA-ME, PRISCILLA 

CHRISTINE KUBITSKI, GILBERTO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira- 

PROCURADORA GERAL FISCAL DE MT - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRISCILLA CHRISTINE KUBITSKI, Cpf: 

75995468120, brasileiro(a), empresaria. 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: 02/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de GILBERTO NILSON E CIA 

LTDA-ME, PRISCILLA CHRISTINE KUBITSKIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CRÉDITO TRIBUTÁRIO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20156825/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2014

 - Valor Total: R$ 17.372,66 - Valor Atualizado: R$ 17.372,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 3527-41.2015.811.0037 (Código 

148118)Vistos.Ante a certidão de fl. 28-v, cite-se a executada PRISCILLA 

CHRISTINE KUBITSKI, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se 

considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da executada no 

prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132773 Nr: 5023-42.2014.811.0037

 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): SINVAL S. BRANCALHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SINVAL S. BRANCALHÃO, Cpf: 

39297030688. 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: 09/06/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de SINVAL S. BRANCALHÃO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de I.P.T.U, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2105/2011, 79/2011, 1706/2013, 53/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 8.032,60 - Valor Atualizado: R$ 8.032,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 5023-42.2014.811.0037 (Código 

132773)Vistos.Ante a certidão retro, cite-se o executado, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, 

em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte 

exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129191 Nr: 2038-03.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA VALADARES, Cpf: 

80695337149, Rg: 995224, Filiação: Gilson Rocha Valadares e Neuza 

Maria Ferreira Amorim, data de nascimento: 31/05/1975, brasileiro(a), 
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natural de Alto Paraguai-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 

66-9927-6797(esposa). 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 @Resposta 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.

 Despacho/Decisão: Processo nº 2038-03.2014.811.0037 (Código 

129191)Vistos.Ante a certidão de fl. 33, cite-se o executado, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, 

nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128052 Nr: 993-61.2014.811.0037

 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): MARCO TULIO LOPES DUTRA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO TULIO LOPES DUTRA E CIA 

LTDA-ME, CNPJ: 10989676000103. 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 @Resposta 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.

 Despacho/Decisão: Vistos.Conforme o A.R. acostado à fl. 11-v e ante a 

certidão de fl. 19, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 

256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia 

do executado no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127991 Nr: 933-88.2014.811.0037

 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): SOUSA & BINSFELD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOUSA & BINSFELD LTDA, CNPJ: 

09530744000192. 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 @Resposta 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.

 Despacho/Decisão: Processo nº 933-88.2014.811.0037 (Código 

127991)Vistos.Conforme o A.R. acostado à fl. 13-v e ante a certidão de fl. 

25, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que 

se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia do 

executado no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127591 Nr: 557-05.2014.811.0037

 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): A.C. TEIXEIRA DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.C. TEIXEIRA DUARTE - ME, CNPJ: 

07453602000143, Inscrição Estadual: 133059936. 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: 28/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de A.C. TEIXEIRA DUARTE - ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5527/2011, 5715/2011, 5193/2013, 5382/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 7.385,00 - Valor Atualizado: R$ 7.385,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 557-05.2014.811.0037 (Código 

127591)Vistos.Proceda-se a busca do endereço do executado, através 
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dos convênios do TJMT.Inclua-se a minuta de pedido de informações e 

expeçam-se os ofícios necessários.Realizadas as diligências, sendo 

encontrado novo endereço proceda-se a tentativa de citação.Resultando 

negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso 

de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, 

como curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se 

manifestar, no prazo legal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 11 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127545 Nr: 512-98.2014.811.0037

 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): E. H. SILVA SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. H. SILVA SERVIÇOS - ME, CNPJ: 

13904433000113. 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: 28/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de E. H. SILVA SERVIÇOS - ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5280/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 25.240,00 - Valor Atualizado: R$ 25.240,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 512-98.2014.811.0037 (Código 

127545)Vistos.Ante a certidão retro, cite-se o executado, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, 

em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte 

exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119919 Nr: 2372-71.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C DAMO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:MT/4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J C DAMO ME, CNPJ: 01788004000149. 

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 @Resposta 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.

 Despacho/Decisão: Processo nº 2372-71.2013.811.0037 (Código 

119919)Vistos.Conforme o A.R. acostado à fl.50-v e ante a certidão de fl. 

62 cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que 

se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia do 

executado no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105877 Nr: 4916-03.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INST. NAC. DE MET., NORMALIZAÇAO E QUALID. IND. 

-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKI AGORA ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, 

SERGIO ROBERTO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AKI AGORA ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA, CNPJ: 08768226000149. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.460,88 (Um mil e quatrocentos e sessenta 

reais e oitenta e oito centavos), no prazo de @Prazo, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018
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Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101821 Nr: 8594-60.2010.811.0037

 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): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

70241376904, Rg: 52483450, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.191,73 (Um mil e cento e noventa e um reais e 

setenta e tres centavos), no prazo de @Prazo, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53236 Nr: 6936-06.2007.811.0037

 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): EDERSON PEDRO DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON PEDRO DEOTTI, Cpf: 

77023862153, brasileiro(a). 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: 07/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de EDERSON PEDRO DEOTTI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA: N.5737/2005 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5737/2005, 6001/2005, 

6288/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2007

 - Valor Total: R$ 479,76 - Valor Atualizado: R$ 479,76 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 6936-06.2007.811.0037 (Código 

53236)Vistos.Ante o pedido de fl. 38, cite-se a parte executada, via edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 6963-86.2007.811.0037

 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): ROSINAT TRANS. E COM. DE CEREAIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSINAT TRANS. E COM. DE CEREAIS 

LTDA ME, CNPJ: 03155998000191. 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: 07/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de ROSINAT TRANS. E COM. DE CEREAIS LTDA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Alvará de funcionamento., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5771/2005, 6020/2005, 

6316/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2007

 - Valor Total: R$ 1.919,00 - Valor Atualizado: R$ 1.919,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 6963-86.2007.811.0037 (Código 

52423)Vistos.Ante o pedido de fl. 48, cite-se a parte executada, via edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 118 de 730



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22486 Nr: 3315-74.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR JOAQUIM BORGES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR JOAQUIM BORGES -ME, CNPJ: 

04364838000115. 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, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo 

honorários advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

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

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 554-70.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIDO NILSON, Cpf: 43012132953, Rg: 

12/R 1.238.731, Filiação: Elo Nilson e Maria Lorena Nilson, data de 

nascimento: 21/02/1962, brasileiro(a), natural de Cunha Pora-SC, 

convivente, comerciante e pecuarista, empresário, Telefone 

3498-7497/6699879889. 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, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177346 Nr: 9246-67.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGGIA & FRISON LTDA-ME, GIONE WILIAN 

ROGGIA, RICARDO FRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGGIA & FRISON LTDA-ME, CNPJ: 

09620918000108, atualmente em local incerto e não sabido GIONE WILIAN 

ROGGIA, Cpf: 01866444000, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido RICARDO FRISON, Cpf: 02488988170, Rg: 15425576, 

Filiação: Sidnei Andre Frison e Rosicler Fatima Bastos Frison, data de 

nascimento: 03/04/1989, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), estudante, supervisor de vendas. 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: 10/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de ROGGIA & FRISON 

LTDA-ME, GIONE WILIAN ROGGIAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6306/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/01/2015

 - Valor Total: R$ 24.918,37 - Valor Atualizado: R$ 24.918,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 9246-67.2016.811.0037 (Código 

177346)Vistos.Ante a certidão de fl. 22, citem-se os executados ROGGIA 

& FRISON LTDA – ME e GIONE WILIAN ROGGIA, via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso 

de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, 

como curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se 

manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171832 Nr: 6130-53.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE JÓIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, VALMIR 

JOSÉ DE CAMPOS, CASSIANA GOMES, ORLANDO ANTONIO DADALT, 

CARLOS ALEXANDRE DUMMER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIR JOSÉ DE CAMPOS, Cpf: 

17502756000, Rg: 4001767609, Filiação: Valentim José de Campos e 

Arlinda Til Kauss, data de nascimento: 03/11/1953, brasileiro(a), natural de 

Santa Maria-RS, casado(a), bancário, administrador de empresas. 

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: 04/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de REDE JÓIA DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, VALMIR JOSÉ DE CAMPOSE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE VISTO OU DE 

OPOSIÇÃO DE CARIMBO, QUANDO EXIGIDO, EM DOCUMENTO FISCAL., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2701/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

 - Valor Total: R$ 52.117,42 - Valor Atualizado: R$ 52.117,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 6130-53.2016.811.0037 (Código 

171832)Vistos.Ante à certidão de fl. 20, cite-se o executado VALMIR 

JOSÉ DE CAMPOS, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se 

considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia do executado no 

prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Sem prejuízo, promova o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, a 

citação por oficial de justiça do executado CARLOS ALEXANDRE 

DUMMER.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da Costa, 

digitei.

Primavera do Leste, 03 de outubro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170598 Nr: 5531-17.2016.811.0037

 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: ALDA BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188043 Nr: 11688-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA LUTERANA CONCORDIA LTDA, 

MARISE SOBIESIAK KENSY, MARIA DARLETE ALVES CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA-PROCURADOR FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIELA KENSY KUSIAK - 

OAB:18479/B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119702 Nr: 2140-59.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.902-0, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA I. RIBEIRO MORAIS - OAB:13.618

 Processo nº 2140-59.2013.811.0037 (Código 119702)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de MARCELO TOMASI e MARCELO TOMASI, na 

qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito executado 

e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

65.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Sem prejuízo, considerando que o pagamento ocorreu após a citação, 

perfeitamente cabível a condenação do executado ao pagamento de 

honorários advocatícios.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinta a execução fiscal pelo pagamento 

do principal antes da citação do executado, não cabe a fixação de 

honorários advocatícios. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível 

Nº 70040581811, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 17/02/2011) 

(TJ-RS - AC: 70040581811 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Data de Julgamento: 17/02/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2011)]

TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A condenação em 

honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da 

sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo 

o dever de pagar a verba honorária à parte contrária. 2. Quando do 

ajuizamento da demanda, existia o legítimo interesse de agir, era fundada a 

pretensão, e a extinção do processo se deu pelo pagamento com os 

benefícios da MP nº 75/2002. Assim, o Fisco não demandou indevidamente 

em juízo. Mantida a condenação honorária disposta na sentença. (TRF-4 - 

AC: 876 RS 1999.71.01.000876-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 21/07/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/08/2010)

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do débito, a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.
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Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35149 Nr: 3164-06.2005.811.0037

 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: ELZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 4671-26.2010.811.0037

 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 APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135915 Nr: 7492-61.2014.811.0037

 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: JERONDINO BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144522 Nr: 1820-38.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162595 Nr: 1496-14.2016.811.0037

 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: JOSÉ PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166536 Nr: 3437-96.2016.811.0037

 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: FRANCISCO GARCIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48616 Nr: 3937-80.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada da 

penhora realizada no rosto dos autos nº. 199-55.2005.811.0037, cód. 

31954, que tramita na 1ª Vara Civel da Comarca de Primavera do 

Leste-MT, para, querendo, oferecer impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137505 Nr: 8681-74.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar sobre os cálculos realizados pela 

contadoria deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72166 Nr: 4481-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTIMARO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10(dez)dias, manifestar sobre os cálculos realizados pela 

contadoria deste Juízo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011302-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SZADKOSKI CASTELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011302-68.2015.8.11.0037 Promovente: 

ALZIRA SZADKOSKI CASTELI Promovido: US TRAVEL OPERADORA DE 

TURISMO EIRELI - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial promovida por ALZIRA SZADKOSKI 

CASTELI em face de US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME. 

Analisando-se os autos, verifica-se que a exequente foi intimada para 

indicar bens à penhora, entretanto se manteve inerte. O parágrafo 4°, do 

artigo 53, da Lei 9099/95, dispõe que em caso de inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será extinto. Vejamos: “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. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Na presente execução, não foi 

indicado nenhum bem penhorável, motivo pelo qual o processo deve ser 

extinto, ante a inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE 

NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS 

PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A alegação do 

recorrente de que a sentença não obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 

9.099/95 no que tange ao breve resumo dos fatos não merece guarida. A 

sentença ora combatida fora proferida em fase de execução, onde não há 

previsão de realização de audiência. Outrossim, o motivo da extinção 

deste processo encontra-se explicitado de forma satisfatória. Preliminar 

repelida. 2) Verifica-se da análise dos autos que o exequente fora 

intimado no dia 06/11/2015 (movimento de ordem 58) a indicar bens 

passíveis de penhora, todavia, manteve-se inerte. O Juízo a quo então 

extinguiu com base no art. 53, § 4º da lei 9.099/95, que traz de forma 

límpida a consequência da inexistência de bens passíveis de penhora. 

Assim, impõe-se a confirmação da Sentença. 3) Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - RI: 00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO 

FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 

51, §1° do mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 

de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011065-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para a parte executada impugnar a penhora, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004399-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA DALLABONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004399-68.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ILVA DALLABONA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 12.033,13 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002810-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA ROSA CARVALHO (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002810-41.2017.8.11.0037 Reclamante: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME Reclamada: ELIZABETE DA ROSA CARVALHO DESPACHO 

Vistos etc. Requer a parte requerente a citação por edital. Decido. É certo 

que os enunciados do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) 

possuem grande importância na interpretação e aplicação dos dispostos 

na lei 9.099/95, em especial, com relação aos juizados cíveis. Todavia, tais 

disposições não se caracterizam como lei, mas somente como 

recomendações, orientações procedimentais. Neste contexto, é certo que 

o magistrado não se encontra obrigado a julgar estritamente de acordo 

com os enunciados, bem como que tais enunciados não podem contrariar 
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a legislação vigente. Apenas as súmulas vinculantes aprovadas como tais 

pelo Supremo Tribunal Federal são vinculantes e erga omnes. Todos os 

demais entendimentos, até mesmo as súmulas convencionais do STF, não 

têm efeito vinculante, e qualquer juízo ou tribunal pode discordar delas. Os 

enunciados do FONAJE são apenas argumentos de autoridade, 

decorrentes de discussões doutrinário/acadêmicas, e não possuem por lei 

nenhum efeito vinculativo. A citação por edital torna o procedimento dos 

Juizados Especiais menos sucinto e mais complexo, o que no 

entendimento deste Juízo impossibilita a aplicação do Enunciado 37 do 

FONAJE. Pelo exposto REJEITO o pedido de citação por edital. 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, 07 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, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011710-35.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU DE OLIVEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACINTO ALMEIDA (EXECUTADO)

DOLARICE BUENO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SILVIO MALAMIM (EXECUTADO)

JOSELBA APARECIDA ALMEIDA MALAMIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da manifestação id 

16801348, no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011394-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. A MAZZONETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYDDA NIETE LEVENTI DE AMORIM SILVA 03706047179 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011394-46.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: N. A MAZZONETTO - ME 

EXECUTADO: HARYDDA NIETE LEVENTI DE AMORIM SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de execução, na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. 

Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva 

positiva a respeito. Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis 

em relação à dívida de valor. Servindo esta sentença como certidão de 

dívida, para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento 

da existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 

76 do FONAJE). 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. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 

09 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, 09 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006297-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PIMENTA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006297-19.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JESSICA PIMENTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004359-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTHON BUENO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004359-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELTHON BUENO AMORIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001764-80.2018.8.11.0037 Reclamante: JAIR JOSE FEITOSA Reclamada: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 
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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 que é 

legitimo o débito ensejador da negativação realizada em nome da parte 

autora, que se refere ao contrato de n° 175463075, referente a linha 

6634971095, contratado em 23/07/2013. É o breve relato. 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 bem como que possui a mesma linha telefônica que a empresa 

ré imputou a parte autora, inclusive contrariando a petição inicial que 

aduziu que “O Autor afirma que jamais contraiu a dívida com a 

Reclamada”. 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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011520-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILIDIO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011520-62.2016.8.11.0037 Reclamante: JOAO ILIDIO MAIA Reclamada: 

CLARO 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 

interposto pela parte reclamante tendo em vista descontentamento com 

decisão que denegou a Concessão da Justiça Gratuita, visto que 

incompatível com a prática de postulação temerária apurada nos 

presentes autos. Expõe a embargante que é pobre na forma da lei, 

devendo fazer jus à justiça gratuita. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. 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, 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008124-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OZERINO FERREIRA DE SOUSA (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 DECISÃO Processo: 

1008124-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE OZERINO FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 
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DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSÉ OZERINO 

FERREIRA DE SOUSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão de tutela de urgência, para que os 

requeridos adotem as providências necessárias para o fornecimento de 

EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR. Relata a 

parte autora, que sente fortes dores na coluna, fazendo que tenha 

limitações funcionais. Afirmou que é hipossuficiente econômico e que não 

possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

tratamento. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de 

Primavera do Leste para realizar o exame, mas que a rede pública se 

manteve inerte quanto à disponibilização do exame, bem como não indicou 

uma previsão para tanto, apenas informando que o exame é de alta 

complexidade sendo de competência do Estado. Foi realizado parecer 

técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – (Parecer Técnico nº 

2319/2018) que apresentou as seguintes conclusões: 1- Quanto à doença 

alegada: Há nos autos relatório médico que atesta: paciente com lombalgia 

crônica, com piora da dor e limitação funcional, necessita a realizar RNM 

da coluna lombar. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há 

necessidade da realização do exame pleiteado, Ressonância Nuclear 

Magnética da coluna lombar. 3- Quanto à urgência do procedimento: não 

se trata de exame de urgência de acordo com a legislação que define o 

que é urgência e emergência em Medicina. Entretanto, é um procedimento 

necessário para o diagnóstico correto e o retardamento indefinido na 

realização pode levar também a um atraso na realização do tratamento 

adequado, devendo o pleito ser atendido com brevidade, de forma eletiva. 

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 (Id 17034748) e pelo protocolo 

de entrada, onde se verifica a necessidade do exame pleiteado. 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 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 JOSÉ 

OZERINO FERREIRA DE SOUSA (qualificado na petição inicial) EXAME DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, de acordo com 

indicação médica, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 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, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012044-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SMANIOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês de dezembro/2017, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 
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emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 11/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 429,31(...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011068-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES APARECIDA ULANOSKI KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês de dezembro/2017, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 11/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 1.141,90 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011634-06.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA GISELE DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO DE FARIA & FARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês dezembro/2018, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 06/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 408,19 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Após, ultimadas as providências acima, 

retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012358-39.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDE ALBANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE MOTT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês dezembro/2017, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 06/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 726,60 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Após, ultimadas as providências acima, 

retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011665-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUADAGNIN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês dezembro/2017, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 06/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 1.528,06 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Após, ultimadas as providências acima, 

retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005016-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

REGIANE DO NASCIMENTO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês dezembro/2017, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 06/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 3.650,40 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Após, ultimadas as providências acima, 

retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENIZA SALDANHA SARAIVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês dezembro/2017, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 07/12/2017, 

a saber, a quantia de R$ 25,15 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Após, ultimadas as providências acima, 

retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002840-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA FURINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1002840-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILLA FURINI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês de junho/2018, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 07/06/2018, 

a saber, a quantia de R$ 4.097,86 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GUEDES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001899-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: HELIO GUEDES CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês de junho/2018, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 07/06/2018, 

a saber, a quantia de R$ 525,06 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês junho/2018, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 07/06/2018, 

a saber, a quantia de R$ 1.400,00 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILZA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8010542-22.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZILZA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Em razão de 

falha havida na comunicação entre a Caixa Econômica Federal e o Bacen 

no mês de junho/2018, fez com que as respostas das ordens judiciais de 

bloqueio não chegassem ao Juízo que emitiu a ordem. Sendo assim, nesta 

data procedi à comunicação da Caixa Econômica Federal por meio do 

setor RESIG- Representação de Sigilo Bancário através do e-mail 

bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao desbloqueio dos valores 

bloqueados nestes autos em data de 07/06/2018, a saber, a quantia de R$ 

21.500,00 (...) e eventuais correções. Cumpra-se com urgência, servindo 

a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Após, 

ultimadas as providências acima, tornem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002491-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Vistos. Em razão de falha havida na comunicação entre a Caixa 

Econômica Federal e o Bacen no mês de junho/2018, fez com que as 

respostas das ordens judiciais de bloqueio não chegassem ao Juízo que 

emitiu a ordem. Sendo assim, nesta data procedi à comunicação da Caixa 

Econômica Federal por meio do setor RESIG- Representação de Sigilo 

Bancário através do e-mail bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao 

desbloqueio dos valores bloqueados nestes autos em data de 07/06/2018, 

a saber, a quantia de R$ 300,00 (...) e eventuais correções. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011876-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI LEITE BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Analisando detidamente o feito verifico que a parte executada 

pagou integralmente a dívida exequenda. Ocorre que em razão de falha 

havida na comunicação entre a Caixa Econômica Federal e o Bacen no 

mês de dezembro/2017, fez com que as respostas das ordens judiciais de 

bloqueio não chegassem ao Juízo que emitiu a ordem. Sendo assim, nesta 

data, após várias diligências administrativas junto ao Bacen e ao Banco, e 

após novas informações prestadas pelo Bacen, acima referidas, procedi à 

comunicação da Caixa Econômica Federal por meio do setor RESIG- 

Representação de Sigi lo Bancár io através do e-mai l 

bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao desbloqueio dos valores 

bloqueados nestes autos em data de 11/12/2017, a saber, a quantia de R$ 

1.376,34 (...) e eventuais correções. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006420-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006420-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 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: PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por 

danos morais em face de VIVO S.A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, constatou-se a ausência do requerente (ID 

12734309). No mesmo dia o advogado do autor se manifestou nos autos 

justificando a ausência diante da não autorização de seu chefe para 

comparecer na audiência e requereu prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar documento que comprove sua justificativa (ID 12734316). 

Porém, nenhum documento foi apresentado nos autos. Além disso, após a 

manifestação 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, 13 de Dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006447-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THALYSSON JOSE DOS SANTOS LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006447-97.2017.8.11.0037. REQUERENTE: THALYSSON JOSE DOS 

SANTOS LOURENCO 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, 13 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006448-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NUNES FERREIRA DIAS LIMA (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 SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006448-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA NUNES 

FERREIRA DIAS LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 
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PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de Dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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: 

1000020-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA ALVES DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo requerente (id. n°13029904), 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, 13 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000027-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ALVES VIEIRA NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 13 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011616-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Conforme se extrai dos autos, a execução encontra-se 

integralmente satisfeita. Ocorre que em razão de falha havida na 

comunicação entre a Caixa Econômica Federal e o Bacen no mês de 

dezembro/2017, fez com que as respostas das ordens judiciais de 

bloqueio não chegassem ao Juízo que emitiu a ordem. Sendo assim, nesta 

data procedi à comunicação da Caixa Econômica Federal por meio do 

setor RESIG- Representação de Sigilo Bancário através do e-mail 

bacenjud@caixa.gov.br para proceder ao desbloqueio dos valores 

bloqueados nestes autos em data de 14/12/2017, a saber, a quantia de R$ 

3.586,15 (...) e eventuais correções. No mais, ante a satisfação do crédito 

exequendo, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no artigo 

924, II do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216201 Nr: 7067-92.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODELLO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 216201

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 25.02.2019 

às 16:00 horas.

2. Comunique-se ao Juízo deprecante.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216103 Nr: 7018-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de Jesus 

Andrade - OAB:OAB-SE 8.092

 Código 216103

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 04.02.2019 

às 17:00 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215921 Nr: 6941-42.2018.811.0037
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIO AFONSO VITES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON A. 

MANOEL JUNIOR - OAB:5454B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 Código 215921

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 04.02.2019 

às 16:20 horas.

2. Comunique-se ao Juízo deprecante.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216033 Nr: 6992-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Código 216033

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 04.02.2019 

às 16:10 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216285 Nr: 7093-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR, 

MARCELO BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: B. C. Carina - OAB:OAB-MG 

74.842

 Código 216285

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 04.02.2019 

às 15:40 horas.

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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216089 Nr: 7009-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HEISER PEREIRA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Código 216089

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 04.02.2019 

às 16:00 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213571 Nr: 5748-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO EDSON RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B/MT

 Código 213571

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 04.02.2019 

às 17:30 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 218140 Nr: 7851-69.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TAVARES DA CÂMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Diego Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:OAB-MT 12.025

 Código 218140

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 18.03.2019 

às 14:00 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216831 Nr: 7347-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anielli Candido Graeff - 

OAB:OAB-PR 75037

 Código 216831

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 18.03.2019 

às 13:40 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216032 Nr: 6991-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauliana Miranda Borges 

Rezende - OAB:154813-MG

 Código 216032
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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 18.03.2019 

às 13:30 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217860 Nr: 7733-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GEANINE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:OAB-MT 19.968

 Código 217860

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 18.03.2019 

às 13:20 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211994 Nr: 4971-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CUSTÓDIO GODOENG COSTA 

- OAB:6775-OAB/MS

 Código 211994

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 04.02.2019 

às 15:55 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213328 Nr: 5668-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ADEMAR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO NORONHA 

MENDONÇA - OAB:158.660/MG

 Código 213328

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 04.02.2019 

às 15:15 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213478 Nr: 5723-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE JESUS MARTINS, JORGE LUIZ 

DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, Nylvan José da Silva - OAB:OAB-MT 17.805

 Código 213478

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 04.02.2019 

às 16:15 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216524 Nr: 7212-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, A JUSTIÇA 

PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORCELINA MARIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 Código 216524

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 04.02.2019 

às 17:15 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216932 Nr: 7379-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO SOARES DA SILVA, LUIZ PAULO 

FERREIRA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rogério oliveira andrade - 

OAB:14.869/OAB/BA, Rogério Oliveira Andrade Júnior - OAB:42.434 

OAB/BA

 Código 216932

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 04.02.2019 

às 16:45 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 2786-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169-O/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Código 207118

1. Considerando que no dia 10 de dezembro de 2018, estarei participando 
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do: “ Círculo de Paz, do Núcleo de Mediação e Conciliação” ministrado pelo 

Núcleo de Soluções de Conflitos, redesigno a audiência para 04.02.2019 

às 16:20 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 219016 Nr: 8232-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE GOIS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Autos código 219016

1. Defiro o pedido formulado pelo apenado retro.

2. Assim, autorizo o apenado a se ausentar desta comarca entre os dias 

09/12/2018 a 13/12/2018.

3. Expeça-se autorização de viagem.

4. Comunique-se o setor de monitoramento.

5. Após, prossiga o reeducando no cumprimento de sua pena.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215919 Nr: 6939-72.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL- PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CÉSAR NOGUEIRA, LUIZ FELIPE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Bove Filho - 

OAB:OAB-PA 10.562-B

 Código 215919

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 18.03.2019 

às 14:20 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 3174-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GODENY DE MATTOS, 

RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiele Marconndes Dantas 

de Carvalho - OAB:OAB-MT 22.862-O, ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, TATIANE BONISSONI - OAB:18717-MT

 Código 120688

 1. Defiro o pedido ministerial retro, redesigno a audiência para 04.04.2019 

às 14:00 horas.

2. Manifestem-se as partes acerca da certidão de fl. 211, no prazo de 05 

dias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4508-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PINHEIRO, JOSINALDO TAVARES 

ALVES, SUPERMERCADO SALETE LTDA, LUCIANO GARCIA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA - OAB:MT/13974

 Código 64696

1. Defiro o pedido ministerial retro, redesigno a audiência para 04.04.2019 

às 16:00 horas.

2. Manifestem-se as partes acerca da certidão de fl. 245, no prazo de 05 

dias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217581 Nr: 7624-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:OAB-MT 17.805

 Código 217581

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 18.03.2019 

às 13:10 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): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217564 Nr: 7609-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA GREGÓRIO LIMA - 

OAB:MT. 9539

 Código 217564

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 18.03.2019 

às 13:00 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188258 Nr: 3068-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO RODRIGUES CAVERSAN, Cpf: 
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04612513100, Rg: 16445457, Filiação: Lucelia Rodrigues da Silva 

Caversan e Mauro Caversan Leite, data de nascimento: 17/09/1991, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, operador de 

máquinas, Telefone 66-3488-1151. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denúncia Leandro Rodrigues Caversan, como incurso no 

ART.150, § 1°(DURANTE A NOITE), C/C O ART.61, INCISO II, ALÍNEAS ''F'' E 

''H'' (CONTRA MULHER GRÁVIDA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO 

ART.150, § 1° (DURANTE A NOITE), C/C OS ART.14, INCISO II, E 61, INCISO 

II, ALÍNEAS ''F'' E ''H'' (CONTRA MULHER GRÁVIDA), TODOS DO CÓDIGO 

PENAL, E NO ART.150, CAPUT,C/C O ART.61, INCISO II, ALÍNEAS ''A'' 

(MOTIVO TORPE), ''F'' E ''H'' (CONTRA MULHER GRÁVIDA), NA FORMA 

PREVISTA NO ART.71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA 

DA LEI FEDERAL N. 11.340/06, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 1882581. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Leandro Rodrigues Caversan, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203055 Nr: 796-67.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZALDO JOSÉ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALIZALDO JOSÉ LOPES, Cpf: 

59336528149, Rg: 878.880, Filiação: Francisco Almindo Lopes e Efigênia 

Jacinta Silva, data de nascimento: 13/02/1971, brasileiro(a), natural de 

Poxoéo-M, solteiro(a), funcionário público estadual / pm, Telefone 

663498-1662. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Alizaldo (ou Alizardo) como incurso ARTIGO 21, DO 

DECRETO-LEI N° 3.688/41, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" 

(MOTIVO TORPE) E "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM A 

OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N° 11.340/2.006, devendo ser ele citado, 

processado.

Despacho: Código 2030551. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Alizaldo José Lopes, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203087 Nr: 828-72.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO 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): JOSE FERNANDO DOS SANTOS, Rg: 

15046583, Filiação: Maria Neci dos Santos, data de nascimento: 

16/09/1980, brasileiro(a), natural de Ribeirão Cascalheira-MT, casado(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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, denúncia Jose Fernando dos Santos como incurso no art. 21 do 

Decreto Lei 3688/41 com observância da Lei Federal n. 11.340/2006 

devendo ser ele citado, processado.

Despacho: Código 2030871. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Jose Fernando dos Santos, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203054 Nr: 795-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO BELARMINO JACÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULINO BELARMINO JACÓ, Cpf: 

56788576149, Rg: 738872, Filiação: Margarida dos Reis e Leopoldo B. 
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Jaco, data de nascimento: 06/10/1972, brasileiro(a), natural de Paraiso do 

Leste-MT, casado(a), contador, Telefone 66-992924055. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Paulino Belarmino Jacó como incurso no ARTIGO 21, DO 

DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" 

(MOTIVO TORPE) E "F", DO CÓDIGO PENAL, COM A OBSERVÂNCIA DA 

LEI FEDERAL Nº 11.340/2006, devendo ser ele citado, processado.

Despacho: Código 2030541. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Paulino Belarmino Jacó, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134473 Nr: 6355-44.2014.811.0037

 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): LAURIANE MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURIANE MENDES DOS SANTOS, Rg: 

2016381-9, Filiação: Evando Mendes Fonseca e Selma Conceição dos 

Santos -. Documento, data de nascimento: 08/07/1989, brasileiro(a), 

natural de Araguaina-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 9204 8507. 

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 a denúncia, a fim de condenar 

LAURIANE MENDES DOS SANTOS devidamente qualificada nos autos, às 

penas dos arts. 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei n.º 

11.343/2006.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este crime 

é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 

dias-multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se 

encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela 

qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.Deixo de atenuar a 

pena em razão da confissão vez que fixada no mínimo legal.Em 

decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, 

diminuo a pena em dois terços, pois é primária, a droga apreendida não é 

de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades 

criminosas e nem que integre organização criminosa.Assim, perfaz-se o 

total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 200 dias-multa, pena esta que 

torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la.Em 

face da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III 

da Lei nº 11.343/2006, aumento-a mesma em 1/6, vez que ficou 

devidamente comprovado que a ré, no dia, hora e local descritos na 

denúncia, trazia consigo 60,55 gramas de maconha no interior de sua 

vagina,e seria entregue por ela a seu convivente Ucariston, o qual se 

encontrava custodiado na Cadeia Publica de Primavera do Leste.Assim, 

perfaz-se o total de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 233 

dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-laFixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Ante a 

ausência de vedação legal, desde que presente os requisitos do art. 44 e 

§§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e limitação de fim de 

semana.Esse é o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:“(...) A 

norma legal que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de 

entorpecentes (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006) foi declarada 

inconstitucional pelo STF (HC 97.256/RS), e já teve sua execução 

suspensa pelo Senado Federal (Resolução n. 5 de 16/2/2012). Logo, não 

há qualquer óbice a concessão da benesse legal aos condenados pelo 

crime de tráfico de drogas desde que preenchidos os requisitos legais. 

(...)” (HC 284.846/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD- Desembargadora 

convocada do TJ/SE, Sexta Turma, J. 10/06/2014)Nesse sentido, também 

já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO 

CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE 14 

(QUATORZE) TROUXINHAS DE MACONHA – DEPOIMENTOS SEGUROS 

DOS POLICIAIS MILITARES – PLEITO, AINDA, À DIMINUIÇÃO DA 

PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADAS – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO 

PELO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO 

DO REGIME PARA O MODO ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – 

PREENCHIMENTO DOS ARTS. 33, § 2º, “C” E 44, DO CÓDIGO PENAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Diante do quantum da pena 

aplicado (01 ano e 08 meses) e das circunstâncias judiciais favoráveis, 

nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal é recomendável o 

regime aberto para início do cumprimento da pena.Não sendo o réu 

reincidente, a pena imposta não superior a 04 (quatro) anos, as 

circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida 

pequena (4,9g de maconha), verifica-se o preenchimento dos requisitos 

do art. 44, do Código Penal, devendo ser substituída a pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da 

Execução Penal. (Ap, 145383/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

Terceira Câmara Criminal, J. 02/07/2014) Fixo o valor do dia-multa em um 

trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do 

Código Penal.Isento a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Proceda-se a incineração da 

droga apreendida (fl. 16), conforme determina o art. 32 da Lei de 

Drogas.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações 

necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169097 Nr: 4798-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 134 de 730



Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELA DE OLIVEIRA, Cpf: 

09585418924, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Telefone 66 8109-3836. 

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: Assim, agindo, a denunciada Daniela de Oliveira, 

incorreu na sanção do art. 147 do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja a mesma citada e cientificada.

Despacho: Código 169097Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de DANIELA DE 

OLIVEIRA, dando-a como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se a 

acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194957 Nr: 6291-29.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS 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): JOSE CARLOS DOS SANTOS, Rg: 

205657-5, Filiação: Joana Maria dos Santos e Severino Benicio dos 

Santos, data de nascimento: 22/01/1966, brasileiro(a), natural de Currais 

Novos-RN, casado(a), comerciante, Telefone 6699718-1188. 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: Assim agindo, o denunciado José Carlos dos Santos, 

incorreu na sanção do art. 180 § 3º do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia.

Despacho: Código 194957Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de JOSE CARLOS DOS 

SANTOS, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1006768-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. F. (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:

D. P. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISIS SUERLEY PERNOMIAN OAB - 861.949.841-04 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006768-89.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NILSON JACOB FERREIRA RÉU: DIMITRI PERNOMIAN FERREIRA 

REPRESENTANTE: ISIS SUERLEY PERNOMIAN Vistos etc. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). Relativamente ao pedido de oferta de alimentos 

provisórios, uma vez comprovada à relação de parentesco, tal pedido 

deve ser DEFERIDO. Assim, diante dos documentos anexados à exordial, 

ACOLHO o pedido do requerente e, ARBITRO os alimentos provisórios em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão prosseguir até decisão final da 

causa. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na exordial 

acerca da necessidade de outorga do genitor em caso de mudança de 

domicílio da requerida, ou a determinação para que informe eventual novo 

endereço resta por bem INDEFERI-LO, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, eis que o autor deixou de demonstrar a caracterização dos 

requisitos legais para tanto, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, não juntando aos autos nenhum documento que comprove suas 

alegações. 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 requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 21 de março de 2019, às 14h30min, a 

qual será realizada perante este Juízo, conforme pugnado pelo autor, 

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 das partes 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. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006396-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANE ALEXANDRINA SALES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

1006396-43.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006824-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL (REQUERIDO)

 

1006824-25.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006625-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINA ALVES DA SILVA (RÉU)

 

1006625-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006785-28.2018.8.11.0040

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:

DEORIDES ABECK (RÉU)

CLARICE MARIA ABECK COSTA (RÉU)

GENECIANE LOPES SILVA ABECK (RÉU)

FORTE CEREALISTA LTDA - ME (RÉU)

 

1006785-28.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006751-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO GOMES PAIXAO OAB - SP403757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006751-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

INDIANARA LEHRBACH BENTO REQUERIDO: LEANDRO LUCIO BRUSCO 

Autos n. 1006751-53.2018.811.0040 Vistos etc. Cuida-se AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS c.c TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por INDIANARA LEHRBACH BENTO em face de LEANDRO LUCIO 

BRUSCO. A autora requereu a concessão para o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, haja vista sua atual situação de 

vulnerabilidade ante o suposto desamparo de seu ex-cônjuge, afirmando 

que possuía como única fonte de renda a Empresa Agrobrusco, a qual 

atualmente está sendo administrada exclusivamente pelo requerido. Pois 

bem, em que pese o alegado pela autora, há provas nos autos indicando 

condições econômico-financeiras favoráveis à autora para arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento, tendo em 

vista os diversos bens móveis e imóveis listados na exordial, totalizando 

um valor considerável de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil 

reais). Além disso, a própria autora afirma que possui imóveis alugados, 

assim, não é crível a narrativa de que sua renda advenha apenas dos 

lucros da empresa indicada acima, afastando a vulnerabilidade declarada. 

Sendo assim, INDEFIRO o recolhimento das custas ao final da demanda, 

pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía qualquer 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, certo é que 

tal prática deve ser encarada como exceção quando robustamente 

comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte 

para arcar com tal ônus. Não obstante, em virtude do valor da causa se 

revelar de grande monta, com fulcro na Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º 

da CNGC/MT, DEFIRO, desde já, o recolhimento das custas judiciais em até 

06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação 

nos autos até o dia 15 (quinze) de cada mês, ficando ciente que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. Posto isso, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento da primeira parcela relativa as custas processuais, sob pena 

de extinção e arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo 

único c/c art. 319, ambos do CPC. Após a comprovação do pagamento da 

primeira parcela relativa as custas, façam-me os autos conclusos para 

análise do pedido liminar. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007028-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

1007028-69.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007265-06.2018.8.11.0040

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:

LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO (REQUERIDO)

ADRIANO ANTONIO ROOS (REQUERIDO)

ANDRE ROOS (REQUERIDO)

 

1007265-06.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006162-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. M. (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:

S. C. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006162-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PATRICIA FELISARDA MARTINS RÉU: SANDRO CLAUDIR ROSSETTO 

Vistos etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

autora requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 

Contudo, observando o valor da causa, o qual perfaz quantia vultosa, 

além dos bens listados na exordial, torna-se crível, pois, que a autora 

possui capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. 

Aliado a isso, convém destacar que a mesma não juntou aos autos 

qualquer documento hábil a demonstrar a hipossuficiência alegada. 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 concessão do benefício 

da gratuidade da justiça. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

judiciais e taxa, sob pena de indeferimento e consequente extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006688-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

F. K. T. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006688-28.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. Vistos etc. Para 

cumprimento do ato deprecado NOMEIO o expert MAURO LÚCIO 

TRONDOLI MATRICARDI, cadastrado no banco de peritos do TJMT, 

conforme ficha cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, OFICIE-SE ao Juízo Deprecante para que este 

intime a parte que deverá proceder ao recolhimento dos honorários 

periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, eis que tal informação não consta na 

presente missiva. Após, INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, agende data e horário para realização da vistoria com 

finalidade de apurar o atual estado do bem arrendado e, após, proceda-se 

a intimação das partes. Cumprida a precatória, DEVOLVA-SE com as 

baixas e homenagens de estilo. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006862-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SCHEVINSKI (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

 

1006862-37.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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$ 
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3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório 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)

 

1006929-02.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006946-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIA ROMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS TEIXEIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006946-38.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ONEIA ROMAO DE SOUZA REQUERIDO: JONAS TEIXEIRA 

DE MOURA Vistos etc. RECEBO a inicial. NOMEIO inventariante a Sra. 

ONEIA ROMÃO DE SOUZA, sob compromisso a ser prestado em 05 

(cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá a inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (CPC, 

art. 620). CITEM-SE os herdeiros e os legatários, se for o caso (CPC, art. 

626), podendo se manifestar no prazo de 15 dias (CPC, art. 627). 

INTIMEM-SE as Fazendas da União, Estado e Município e o Ministério 

Público (CPC, art. 626), para que se manifestem sobre os valores, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 

634), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 636) e digam, em 15 dias (art. 637). 

CONSIGNE-SE que o imposto deverá ser calculado administrativamente e 

juntados aos autos antes da sentença. DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007066-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (EXECUTADO)

REGINA SCHEFFEL (EXECUTADO)

JAIME JAIR SCHEFFEL (EXECUTADO)

DIOVANA DENISE SCHEFFEL (EXECUTADO)

 

1007066-81.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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. Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007014-85.2018.8.11.0040

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:

JOSIMAR BERTAN (RÉU)

 

1007066-81.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN MARQUES ESTRADA OAB - PR43222 (ADVOGADO(A))

 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003981-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE HERCULANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 no prazo legal, requerer o que 

de direito, haja vista o retorno dos autos da superior Instância e o depósito 

judicial apresentado pela requerida. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004360-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

1004360-62.2017.8.11.0040 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, haja vista 

o retorno dos autos da Superior Instância.

Ato Ordinatório 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)

 

1007047-75.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 do requente, tendo em vista que no endereço 

indicado não há serviço de correio, 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. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 1081-08.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO WEBER STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14.583, LUIZ 

CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:3530-A/MT, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324

 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007162-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENI STUMM ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECODAMATA MUDAS FLORESTAIS (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, 14 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007128-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007128-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA RÉU: DROGARIA MEDIC SHOPPING 

LTDA - ME Vistos etc. De início, defiro o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Tendo em vista que as partes já tentaram a composição amigável 

do conflito (id nº 16892172), não logrando êxito na composição de acordo, 

deixo de designar audiência de conciliação. Entretanto, nada impede que, 
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no curso do processo, verificada a alteração das vontades das partes, 

seja tentada nova autocomposição , forte no art. 139, V, do CPC. Cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. 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. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15066 Nr: 2178-48.2002.811.0040

 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: LUIZ WALTER RUBIN, CARMEN RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que se manifeste 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça, indicando o nome da propriedade 

rural a ser diligenciada na Gleba Tropical, e em qual parte esta se localiza 

ou na Gleba Tropical ou na linha Ipiranga, para que seja efetivado o 

mandado de citação dos confinantes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57298 Nr: 1124-66.2010.811.0040

 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: ROMILDO GUBERT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81755 Nr: 609-94.2011.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMZ, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLZ, CODSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito, acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82098 Nr: 964-07.2011.811.0040

 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 DE LOURDES ALVES SOUZA LIMA, MLDL, 

MADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DA LUZ - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca do parecer do MP juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111037 Nr: 3150-95.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, IONARA 

SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Certifico para os devidos fins, que o recurso, foi interposto 

tempestivamente, motivo pelo qual impulsiono os autos querendo para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005304-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR JACO TROIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART OAB - SC30905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA VIBRANTZ (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BOSIO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103839 Nr: 6873-59.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. HOFFMANN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 
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no prazo de 15 dias, informar a conta para transferência dos valores 

depositados em juízo vinculados ao processo em epígrafe.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004219-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GIMENES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004219-43.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JULIANA FERREIRA GIMENES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por JULIANA FERREIRA GIMENES contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas, a mesma não consegue mais desenvolver suas atividades 

laborativas, tendo o requerido indeferido 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. 9457834 ). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 10311368), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (10797598). Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado aos autos em Num. 14091165, sobre o qual manifestou a 

parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por contra 

JULIANA FERREIRA GIMENES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los 

pelos documentos constantes no Num. 9429887. 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. 14091165), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e permanente. Entretanto, se observa que a 

parte autora conta apenas com 34 anos, existindo a possibilidade de 

reabilitação profissional, fazendo jus ao beneficio de auxílio-doença. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, sendo que a 

incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 2. Hipótese 

em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela incapacidade 

parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) desde a data 

da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a contar do 

vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 12/92), 

IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), INPC (07/95 

a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e TR (a partir 

de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução observe, quando da 

liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a 

ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão geral, tema 810), com 

efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como índice de correção 

monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na fase anterior à 

expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver pendente de 

julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de expedição de 

requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de mora a contar da 

citação ou a partir do vencimento da prestação, caso posterior à citação: 

1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, equivalentes aos juros 

aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários de sucumbência 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I 

do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

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 26/04/16 – Num. 9429895. 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 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE LURDES CAUMO (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 DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000236-02.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUSSARA DE LURDES CAUMO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de ação de concessão 

de pensão por morte ajuizada por JUSSARA DE LURDES CAUMO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, a qual a autora 

requer a concessão de pensão pela morte de seu companheiro Sadi 

Storck, falecido em 10/04/2017, aduzindo que era dependente do mesmo e 

que, ao requerer o benefício administrativamente, foi surpreendida ao ter o 

benefício indeferido pelo requerido, sob a justificativa de que, na data de 

seu falecimento, o de cujus havia perdido a qualidade de segurado. 

Recebida a inicial (Num. 11587798), foi indeferida a tutela de urgência e 

determinada a citação do requerido. Citado, o requerido apresentou 

contestação em Num. 12651651, aduzindo que a requerente não 

comprovou que conviveu com o segurado, ora falecido, por mais de dois 
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anos, bem como que o mesmo, quando de seu óbito, havia perdido a 

qualidade de segurado, tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 13043976). Em audiência de instrução e julgamento 

realizada em 17/10/2018, foram inquiridas testemunhas, tendo a parte 

autora apresentado memoriais remissivos à inicial, ficando prejudicada a 

apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 16003381). 

É o relatório. Decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA para a 

concessão de pensão por morte, proposta por JUSSARA DE LURDES 

CAUMO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

Para a concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, nos termos do artigo 

74 da Lei 8213/91, bem como da situação de dependência da Requerente, 

a qual, nos termos do § 4º do art. 16, do mesmo diploma legal, deve ser 

comprovada. Pelo CNIS de num. 11467649, se verifica que, embora o de 

cujus possua mais de 120 contribuições, é de fácil constatação que as 

referidas contribuições não são ininterruptas, conforme exige o art. 15, § 

1º da Lei 8.213/91. Paralelo a isso, não demonstrou a parte autora a 

situação de desemprego do de cujus registrada no órgão próprio do 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social, os quais seriam causa de 

manutenção da qualidade de segurado (art, 15, §2º, da Lei n. 8213/91). 

Deste modo, considerando que na data de seu óbito o de cujus havia 

perdido sua qualidade de segurado, uma vez que sua última contribuição 

se deu em 30/04/2014, tendo o falecimento ocorrido em 10/04/2017 (Num. 

11467637), ou seja, 03 anos após a cessação das contribuições, bem 

como, considerando que a parte autora não comprovou a situação de 

desemprego do falecido, bem como não comprovou que o mesmo 

contribuiu ININTERRUPTAMENTE com 120 contribuições, a improcedência é 

medida que se impõe. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Transitado em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001248-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001248-85.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALICE DE MATOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos /BG. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

não concordou com o laudo pericial judicial acostado aos autos, pugnando 

pela realização de nova perícia. Porém, considerando que a Justiça 

Federal arcou com a perícia realizada nos autos, tendo o INSS concordado 

com o referido laudo (Num. 12973442), não é razoável que seja o mesmo 

condenado, novamente, a arcar com os honorários de novo perito, tão 

somente pelo fato da parte autora não ter concordado com o laudo juntado 

aos autos. Assim, considerando que o § 5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza 

a concessão da gratuidade da justiça a alguns atos processuais, 

oportunizo a parte autora a recolher, acaso pretenda a realização de nova 

perícia, o valor dos honorários periciais (R$300,00), no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão, a fim de ser realizada nova perícia nos autos. 

Havendo o recolhimento dos honorários periciais pela parte autora, fica 

desde já nomeado, para atuar como expert deste Juízo, o Dr. DANIEL 

ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila 

Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. 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. Não 

havendo o recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os 

autos conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000215-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA VOLMMERHAUSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/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: 1000215-60.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

EVA DE FATIMA VOLMMERHAUSEN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por EVA DE FATIMA VOLMMERHAUSEN 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 deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 4663877). O requerido contestou a demanda 

alegando preliminar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas 

anteriormente ao ajuizamento da ação, bem como a ausência de carência 

e a incapacidade laborativa pela parte autora (Num. 5486833), o que fora 

impugnado (Num. 7954423). Afastada a preliminar aduzida, e determinada 

realização de perícia (Num. 8007580), o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 15018732. 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 EVA DE FATIMA 

VOLMMERHAUSEN 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. 4661198. 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 
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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. 15018732), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

devido a limitação física e dor, sendo pouco provável a readaptação 

profissional deido a idade avançada e baixa escolaridade. Considerando 

que a incapacidade da parte autora é permanente; considerando que 

conta com mais de 61 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além 

de ser hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais; que sempre exerceu 

atividades de zeladora, conforme se vê da CTPS juntada aos autos 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 (02/09/16 – Num. 5496298), 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. 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: 1004160-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001878-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000976-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003557-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SOUZA BRITO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004356-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LUSIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS CANTANHEIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002160-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO ROMEIRO BENTO (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)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002988-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002982-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003221-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001071-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI FAGUNDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RAYMUNDO FARENZENA BALANSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004409-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR CAMPELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004355-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007384-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GHELLER E CRESTANI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007384-64.2018.8.11.0040. IMPETRANTE: 

GHELLER E CRESTANI LTDA IMPETRADO: CHEFE DA DIRETORIA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE MT Visto/DH GHELLER E CRESTANI LTDA impetrou o presente 

mandado de segurança, em face de ato coator praticado pelo CHEFE DA 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DE MT, aduzindo que no início do ano solicitou Alvará 

do Corpo de Bombeiros, sendo seu projeto aprovado em 25/04/2018. 

Contudo, no momento da vistoria, o oficial solicitou as seguintes 

alterações: a) Apresentar alteração de dados visto que a área coberta 

não corresponde em PSCIP aprovado b) Trocar extintor de PQS próximo 

ao banheiro devido a carga do extintor ser menor do que a aprovada em 

PSCIP c) Guarda-corpo da área externa em desconformidade com a NTCB 

13/2013 d) Retirar materiais extras e combustíveis do interior da central de 

gás e) Apresentar laudo de incombustibilidade de madeira (pilares) 

Sustenta que embora regularizados os itens “b”, “d”, e “e”, o impetrado 

solicitou alteração no projeto arquitetônico, pois no projeto apresentado 

não havia cobertura do “deck”, e atualmente há uma “platibanda” em razão 

das chuvas. Sustenta ainda, que o impetrante exige um “guardacorpo” de 

1,3m no “deck”, sendo que no projeto aprovado foi apresentado o 

“guardacorpo” de 1,5m, e executado com 1,10m, ou seja, mais do que o 

exigido. Dante disso, requereu em sede liminar, a liberação do 

funcionamento do estabelecimento impetrante nos dias 14/15 de p.v., com 

proibição de fiscalização, notificação, autuação, multa, interdição ou 

qualquer outro tipo de ato administrativo pelo Corpo de Bombeiros ou 

órgãos da Prefeitura de Sorriso. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto 

que o mandado de segurança se presta à tutela de direitos subjetivos, 
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cuja cognição pelo juiz independe de dilação probatória; daí a criação de 

um processo célere, expedito, destinado à tutela daqueles direitos que, 

violados pelo poder público, prescindem de tal dilação. Verifica-se no Num. 

17093794 que o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico-PSCIP 

foi devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros no dia 25.04.2018, e 

embora constatadas irregularidades (Num. 17093818), de “trocar extintor 

de PQS próximo ao banheiro devido a carga do extintor ser menor do que 

a aprovada em PSCIP”, “retirar materiais extras e combustíveis do interior 

da central de gás” e “apresentar laudo de incombustibilidade de madeira 

(pilares)”, foram devidamente sanadas (Num. 17093798). Contudo, restam 

a serem regularizadas aquelas consistentes em “apresentar alteração de 

dados visto que a área coberta não corresponde em PSCIP aprovado” e 

“Guarda-corpo da área externa em desconformidade com a NTCB 

13/2013”. Nesse passo, verifico que as exigências da autoridade coatora, 

não compromete a segurança contra incêndio e pânico do evento, 

porquanto trata-se de mudança de dados no projeto para adequação da 

situação arquitetônica fatídica e recolhimento de eventuais taxas extras. 

Conforme pedido de reconsideração de ato acostado no Num. 17093811, 

o Engenheiro Civil, Sr. Marcelo de Oliveira Campos, atesta que foi realizado 

uma “platibanda”, a qual não é computada para fins de cobrança de taxa, 

pois não é considerada como área. Salienta ainda, que o guarda-corpo 

com exigência de 1,30m, não procede, porquanto “deck” não se 

assemelha a “balcão”, estando o guarda-corpo de 1,05m conforme o 

projeto, dentro das exigências legais. Ademais calha destacar a decisão 

ao recurso administrativo n.013/2018 (Num. 17093805), ao aduzir que 

“Embora o aumento da área construída possa não significar prejuízo para 

eficiência das medidas de segurança contra incêndio e pânico prevista no 

PSCIP, conforme item 6.7.1 da NTCB nº 02/2016, é inequívoco a 

apresentação da Alteração de Dados tanto para atualização do mesmo, 

quanto para o devido recolhimento de eventuais diferenças de taxas de 

contraprestação de serviço” (grifou-se). Diante disso, considerando que 

as irregularidades prejudiciais à segurança do evento foram devidamente 

sanadas, é razoável o deferimento da medida liminar, eis que a ausência 

de alvará de funcionamento é causa impeditiva da realização do evento 

contratado no Num. 17093801, ao passo em que o não atendimento das 

referidas irregularidades não prejudica a segurança de sua realização, de 

modo que, nesse momento, o impedimento de continuar o seu 

funcionamento, acarretará em prejuízos ao exercício sua atividade 

econômica, estando assim, presente o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, a fim de autorizar o 

funcionamento da impetrante nos dias 14 e 15 de dezembro de 2018, 

ficando obstado eventual interdição do local em razão das irregularidades 

discutidas na presente lide até ulterior determinação. Intime-se o impetrado 

da decisão acima, notificando-o, inclusive, para apresentar informações, 

no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da lei 12.016/09). Após, notifique-se o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de dez dias (art. 12, da lei 

12.016/09). Na sequência, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81082 Nr: 6187-72.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:OAB/MT 8489, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

99, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 90429 Nr: 2054-16.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MAGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODUVALDO LOPES FERREIRA 

- OAB:14.196-B

 DETERMINO POR ORA, a liberação dos veículos FIAT STRADA ADVENT 

FLEX, PLACA: QBF9242, HONDA/XR 250 TORNADO, PLACA: MCG5429 E 

VW/FUSCA 1300L, PLACA: AIH6768.Por outro lado, mantenho as demais 

constrições, bem como mantenho a sentença de fls. 94-96 em sua 

totalidade. Até mesmo porque, havendo insurgência da parte executada 

quanto ao referido decisium, tal situação será analisada em via recursal 

adequada.Portanto, considerando que os bens foram transferidos para o 

cód. 90428, translade-se cópia desta decisão àqueles autos.Sem prejuízo, 

havendo recurso de apelação, proceda-se com o necessário para o 

devido impulsionamento do feito a fim de que sejam apresentadas as 

contrarrazões no prazo legal, com ulterior remessa dos autos ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.Intime-se.Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001928-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EMILIA MONTEIRO CALDAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

Emília Monteiro Caldas dos Santos, em face de BANCO BMG S/A, BANCO 

PAN S/A, BANCO BS2 S/A (BONSUCESSO), em que pretende: a) 

declaração de nulidade dos contratos de empréstimos e inexistência de 

débito; b) restituição de valores em dobro e c) condenação em danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de descontos realizados, pelas reclamadas, em sua conta bancária desde 

o ano de 2013. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com as 

mesmas, apta a justificar a inscrição, pois jamais firmou qualquer contrato. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A primeira reclamada, não 

apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a incompetência do 

juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial e 

ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, 

tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, inclusive com 

apresentação de documentos e assinatura de contrato. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. A segunda 

reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a 

incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção 

de prova pericial. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo 

em vista que a contratação se deu de forma regular, inclusive com 

apresentação de documentos e assinatura de contrato. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. A terceira 

reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a 

incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção 

de prova pericial. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo 

em vista que a contratação se deu de forma regular, inclusive com 

apresentação de documentos e assinatura de contrato. Ressalta que a 

reclamante realizou refinanciamento de contratos e portabilidade. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 
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Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos contratos é ou não da reclamante e a 

autenticidade das numerações dos documentos apresentados, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa, que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Conforme se vê dos contratos 

juntados aos autos no Num. 14351850, 14351883, 14352124, 14352142, 

14352217, 14352280, 14352322, 14352374 e 15216544 a parte autora 

aderiu aos Termos de Adesão Empréstimos Consignados, bem como 

Termo de Adesão ao Cartão de Crédito BMG CARD junto à parte 

reclamada, sendo que as assinaturas constantes nos referidos contratos, 

bem como na declaração de residência de Num. 14352124, p. 03, são 

semelhantes às constantes nos documentos juntados pela autora na 

inicial. Ademais, embora a CNH juntada pelo requerido na pag. 03 do Num. 

14351850 possua número e assinatura do Diretor de Habilitação diversos 

da juntada na inicial, fato é que a mesma foi emitida em 29/03/2012, ou 

seja, se trata de uma via anterior à emitida, posteriormente, pela 

requerente e juntada na inicial (Num. 12755823). Outrossim, o 

comprovante de endereço juntado pela parte requerida na contestação 

(Num. 14352322, p. 06) está em nome da autora, bem como o endereço 

indicado no mesmo, qual seja, Av. Tancredo Neves, n. 934, embora 

diverso da inicial, corresponde exatamente ao endereço cadastrado pela 

parte autora junto ao TRE/MT, conforme comprovante a seguir: No mais, a 

parte requerida comprovou que os valores foram creditados na conta 

corrente de titularidade da parte autora, conforme se vê dos Nums. 

14440464, 14440470 e 14442120, valores estes que não foram objeto de 

devolução pela parte autora. Assim, embora a parte reclamante sustente 

não possuir relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a 

reclamada demonstrou a regularidade dos descontos por meio de prova 

que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte 

reclamante, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico 

entre as partes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de R$1.000,00. 

Considerando a condenação da reclamante como litigante de má-fé, 

condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em R$1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: : 1001928-36.2018.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que o patrono Rodrigo 

Luiz Gobbi, apesar de estar devidamente habilitado no sistema PJE não foi 

intimado da sentença proferida no ID. 16368376, vez que a publicação 

ocorreu apenas no nome do antigo causídico. Assim, impulsiono esses 

autos a fim de intimar a parte reclamante (Advogado – Dr. Rodrigo Luiz 

Gobbi) da sentença de ID. 16368376, providenciando a regularização do 

registro dos autos, a fim de excluir o advogado LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 14 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-95.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALENCAR OLIMPIO (REQUERENTE)

LUCELIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 8011319-95.2015.811.0040 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. 16936408, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ASSUNCAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000742-46.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se no prazo de 

05 (cinco) dias, considerando a devolução da carta precatória ID. 

17096188. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE TONDATTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002116-29.2018.8.11.0040 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, 14 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006869-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006869-29.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de execução provisória 

de multa fixada, nos termos do artigo 537, §3º, do NCPC. Sendo assim, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

depositar em Juízo o valor devido, nos termos do artigo 537, §3º, do NCPC, 

no prazo de quinze dias ou apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo e nos termos do artigo 525, do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA REIS MOSCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 8010812-03.2016.8.11.0040 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 NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 14 de Dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003369-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, BRUNO HENRIQUE 

FERREIRA PINHO, que adquiriu passagens aéreas, para comparecimento 

em um casamento, com saída em Sinop/MT e destino final Presidente 

Prudente/SP, realizando conexões em Cuiabá/MT e Campina/SP. Relata 

que houve atraso em seu embarque em Cuiabá/MT, motivando a perda de 

sua conexão em Campinas/SP. Diante da situação, diz que a empresa 

reclamada prometeu transporte terrestre para seu destino final, contudo, 

não foi disponibilizado, não restando outra alternativa que não o embarque 

em voo no dia posterior. Devido a conduta da reclamada o autor perdeu 

seus compromissos agendados. Requer: a) a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada, AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que o voo atrasou em virtude de 

manutenção da aeronave, e que, chegando na sua conexão em 

Campinas/SP, o mesmo foi realocado no próximo voo disponível, qual seja, 

no dia seguinte. Afirma que cumpriu todas as disposições do Código 

Consumerista, ao fornecer todas as informações necessárias bem como 

acomodação em voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente 

aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

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. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
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provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não ficou demonstrado que o 

atraso do voo em Cuiabá/MT foi por motivo de manutenção da aeronave, 

pois não foi juntado qualquer documento que prove o alegado. A simples 

alegação de força maior, sem qualquer prova, não justifica procedimentos 

que causem ao consumidor violação aos seus direitos. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

reclamante, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro 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 contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003141-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR GUEDES SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003141-77.2018. 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, 14 de novembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005997-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BETANIN JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: NELSON BETANIN 

JUNIOR Processo nº. 1005997-14.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010560-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MORAES HENKEMAIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010560-97.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: RETISOL RETIFICA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA MARA 

MORAES HENKEMAIER Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEILDE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003932-46.2018.8.11.0040 Reclamante: BENEILDE NUNES DA SILVA 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA VELOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LAURA CRISTINA 

VELOSO SILVA Reclamado: BANCO PAN S.A. e outros Processo nº. 

1001017-92.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003614-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 78731852904 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003614-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 

78731852904 Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação 

de que o reclamado possui uma dívida no valor original de R$ 2.500,00, 

calcada em contrato de honorários advocatícios. O reclamado, 

devidamente citado, apresentou contestação em Num. 16892619, arguindo 

ilegitimidade da pessoa física; defeito na prestação dos serviços; pedido 

de parcelamento; excesso de cobrança e da multa contratual. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a preliminar arguida deve ser rechaçada, 

visto que a ação foi proposta em face da pessoa jurídica Joseni Tavares 

do Nascimento. Mesmo que assim não fosse, por se tratar de empresário 

individual a pessoa física e a pessoa jurídica se confundem, não havendo 

distinção entre elas, tampouco sobre o seu patrimônio. Pois bem, a 

reclamada não nega a existência da dívida, arguindo, todavia, que não 

houve a devida prestação dos serviços advocatícios, porém tal arguição 

veio desacompanhada de elementos de convicção, baseando-se em 

meras alegações, motivo pelo qual não deve ser acolhida. Quanto ao 

parcelamento do débito, este depende de anuência do exequente, motivo 

pelo qual não será objeto de análise por este Juízo, nada impedindo que as 

partes entabulem tal avença. Outrossim, considerando a natureza da 

relação jurídica discutida (cliente x advogado), inaplicável o CDC na 

espécie, motivo pelo qual a cláusula penal fixada em contrato deve 

observar o disposto no Código Civil. Nesta toada, a fixação da cláusula 

penal em 20% não se mostra excessiva, respeitando o contido no artigo 

412, do Código Civil. De outro norte, quanto ao alegado excesso de 

execução, constata-se que houve um erro de cálculo por parte do 

reclamante em sua inicial, quando indicou que o valor da multa atingiria o 

montante de R$ 2.510,74 (100% do valor do débito), bem como acresceu, 

de pronto, a multa de 10% do artigo 523, §1º, do NCPC. Porém, o 

cumprimento de sentença deverá respeitar, expressamente, os termos do 

contrato entabulado e deste comando judicial, motivo pelo qual restará 

superado o erro constante no cálculo juntado com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO 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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento, 

acrescido de cláusula penal de 20% sobre o valor inadimplido. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PFEIFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000986-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA SORRISO 

MECANICA DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: ALCEU PFEIFER Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui 

uma dívida no valor original de R$ 770,87, representada por ordens de 

serviços e boletos correlatos. A parte reclamada, devidamente citada 

(Num. 16806858), não compareceu a audiência de conciliação (Num. 

17044806). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas ordens de 

serviços e boletos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 770,87 (setecentos e setenta reais e oitenta e 

sete centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento da dívida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003972-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 

1003972-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX TOIGO REQUERIDO: 

AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, em razão de cobrança de taxa de esgoto que 

nunca foi utilizada. Sustenta a impossibilidade de ser realizada a ligação 

da rede de esgoto no imóvel, sem que haja a modificação da estrutura do 

imóvel, razão pela qual seja declarada indevida a cobrança dos valores 

cobrados indevidamente, bem como seja indenizado por danos morais. 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 o 

autor confessa que, de fato, deixou de proceder com a ligação de sua 

rede de esgoto à rede coletora pública. O STF sedimentou o entendimento 

de que a cobrança, pelas concessionárias de serviço público de água e 

esgoto, possui natureza jurídica de tarifa ou preço público (STF, AI 753964 

AGR, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.10.13), e, encontra-se 

amparada na Lei n. 11.445/07, que institui diretrizes acerca do 

saneamento básico. Referida Lei, prevê, em seu art. 29, I, a remuneração 
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dos serviços através de tarifas ou preços públicos, bem como, em seu 

art. 45, a obrigatoriedade do titular em conectar a edificação urbana às 

redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

disponíveis. Desta forma, não há que se falar em liberalidade do usuário 

em proceder a ligação de sua rede de esgoto à rede coletora da apelada, 

tornando compulsória, também, a contraprestação exigida. Sobre o tema: 

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – 

TARIFA DE ESGOTO – LEGALIDADE – SERVIÇO COLOCADO A 

DISPOSIÇÃO – DO USUARIO – SAÚDE PÚBLICA – RECURSO 

DESPROVIDO. O uso da rede pública de esgoto, quando existente, é 

imposto pela Lei nº 11.445/2007, razão pela qual há obrigação de pagar a 

tarifa, ainda que o serviço não seja utilizado, desde que disponibilizado, 

como no caso, para possibilitar a realização do próprio serviço”. (TJMT. 

Terceira Câmara de Direito Privado, Ap 119313/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, J. 09/11/2016, DJE 17/11/2016) Assim, 

restando demonstrado nos autos que o sistema de esgoto está à 

disposição do autor, cabendo-lhe, tão somente, a ligação, não pode ser o 

mesmo eximido do pagamento de tarifa pelo serviço. No que toca ao 

pedido de parcelamento dos débitos, o mesmo deve ser realizado 

administrativamente, eis que se trata de prerrogativa da concessionária do 

serviço público de água e esgoto em conceder, ou não, o parcelamento, 

não podendo o Judiciário obriga-la a fazer, nos termos do art. 314 do CC. 

Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS IVAN MARAFIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000945-37.2018.8.11.0040 Reclamante: DIEGO PIVETTA Reclamado: 

DOUGLAS IVAN MARAFIGA Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003970-58.2018.8.11.0040 Reclamante: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS Reclamado: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004658-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE LUIS ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005282-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (EXEQUENTE)

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:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005282-06.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MAIARA CRISTINA DA CRUZ 

BOGO EXECUTADO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003901-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI (REQUERIDO)

NEUDI ANTONIO BERGAMINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003901-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARISETE ZATTI REQUERIDO: 

NEUDI ANTONIO BERGAMINI, NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI Vistos 

etc. Trata-se de ação de reclamação para reparação por vício redibitório 

c/c danos morais. 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 juntada de procuração (Num. 17073508), o procedimento dos 

juizados especiais cíveis, não admite a representação da pessoa física, 

ante a necessidade de comparecimento pessoal da parte, conforme 

previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos análogos, é a 

orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO 
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ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMBINADA COM 

PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 

ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. SUBSCRIÇÃO DE 

AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À 

DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. AUTOR REPRESENTADO 

POR PROCURADOR. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA 

PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, 

QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da 

Lei nº 9.099/95, a capacidade das partes é pressuposto processual de 

validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo 

ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada 

a figura da representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da 

necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos 

processuais, nos termos do art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. 

(TJMT – Turma Recursal Única. RI 8011657-87.2016.8.11.0055. Rel. Valmir 

Alaercio dos Santos, J. 13/11/2017, DJE 16/11/2017) Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, I, do NCPC c/c 51, I, da Lei 9.099/95. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDYANARA LORRAINE DE LIMA FERREIRA (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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001005-44.2017.8.11.0040. REQUERENTE: INDYANARA LORRAINE DE 

LIMA FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE DE FATIMA MACHADO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003866-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JISLAINE DE FATIMA 

MACHADO DA LUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração em face da decisão que deixou de receber o 

recurso inominado ante sua intempestividade, aduzindo que de acordo 

com o Sistema PJE o embargante tinha o prazo até 21/11/2018 para 

manifestação acerca da sentença. 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 constar no Sistema PJE que a data limite para ciência ou 

manifestação da sentença era 21/11/2018, fato é que a embargante foi 

intimada da sentença, via DJE, em 29/10/2018, cujo prazo para 

interposição de recurso findou-se em 09/11/2018 (Num. 16616911), tendo 

a mesma interposto o recurso somente em 19/11/2018. Segundo dispõe o 

art. 1º da Portaria n. 161/2017-PRES, “a comunicação oficial dos atos 

processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe 

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – 

Dje”. Assim, ante a intempestividade do recurso inominado interposto pelo 

embargante, diante do decurso do prazo da data da intimação via DJE, 

CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. DENER FELIPE 

FELIZARDO E SILVA PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE PAELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184113 Nr: 230-12.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAN MORGANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 Vistos etc.

A fim de se verificar as notificações de violação de perímetros de fls. 

145/156 e as justificativas apresentadas pela Defesa nas fls. 157/160, 

designo audiência de justificação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

17h30min.

Intime-se a reeducanda na pessoa do advogado de Defesa.

Proceda-se a atualização do cálculo de pena de fl. 142, observando o 

certificado de fl. 137. Após, do cálculo, vistas ao MPE e a Defesa.

Em relação às atividades festivas de final de ano junta à Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus Semeadores do Evangelho no dia 31/12/2018 das 

21h até 01/01/2019 às 03h, vez que o MPE não se opôs, defiro o pedido, 

devendo a reeducando Milan recolher-se em sua residência às 03h30min 

do dia 01/01/2019.

Cientifique-se o Diretor do CRS para que cadastre o endereço constante 

na fl. 158, primeiro parágrafo, onde se localiza Igreja

 Evangélica Assembleia de Deus Semeadores do Evangelho.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133472 Nr: 7130-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B

 Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR 

Hudson Aparecido Pinto, nas penas do artigo 155, §4º, inciso I e II, do 

Código Penal, em continuidade delitiva..O preceito estatuído pelo tipo penal 

do art. 155, §4º, do CP estipula pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) 
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anos e multa, para a adequação típica direta sub examine. Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à culpabilidade, o réu agiu de forma premeditada , sendo, desta 

forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não é portador de 

maus antecedentes. Não consta nos autos elementos e provas para 

analisar a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias 

do crime pesam em desfavor do acusado, pois se utilizou do acesso dado 

ao escritório da empresa furtada, em razão dos serviços que lá prestava, 

para subtrair a chave que dava acesso a recepção, de modo a facilitar a 

prática do crime. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado 

não originou consequências que destoam do tipo penal em voga(...)fixo a 

pena-base em 03 (três) anos de reclusão.Aplico a atenuante da confissão 

espontânea, de modo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a 

provisoriamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Em 

razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 71, do Código 

Penal, considerando o número de infrações, duas, aumento a pena do réu 

em 1/6 (um sexto), de sorte que fixo a mesma em 02 (dois) anos e 11 

(onze) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de 

pena.Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, 

ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. 

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.Fixo o regime 

inicial aberto, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, ‘c’, do 

CP.Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

consistente em prestação de serviços à comunidade, e prestação 

pecuniária, a serem aplicadas pelo juízo da execução,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49419 Nr: 1355-30.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS, AMALIO ADAIR 

INHENGUES, KLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CARLOS SOARES DE JESUS - OAB:4711-B, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 1355-30.2009.811.0040 Código 49419

VISTOS/KP

Considerando que o defensor público atuante nesta vara encontra-se em 

gozo de férias e considerando que a defensora pública substituta 

encontra-se de licença média, resta por prejudicada a oralidade aprazada 

para esta data, assim, redesigno a oralidade anteriormente aprazada para 

o dia 26/06/2019, às 14:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178467 Nr: 8128-13.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Processo: 8128-13.2017.811.0040 (Código 178467) VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, denuncia ALDEIRES JOSÉ ALVES DE ABREU, 

qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 

129, caput, do Código Penal com observância da Lei n° 11.340/06, 

perquirindo o parquet, via de consequência, o processamento da 

imprescindível ação penal pública e final condenação do(a/s) 

denunciado(a/s)  no respect ivo precei to secundár io em 

referência.Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos 

legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, 

ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO e determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP. CITE 

pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, 

asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em 

sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, 

expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital 

com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, 

respectivamente. .Superado o decêndio legal para manifestação e defesa 

do(a/s) acusado(a/s), inclusive por atuação do eminente Defensor Público, 

certifique e à conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.Por força de 

lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 09 de novembro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123872 Nr: 2898-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAULO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, diante da certidão de fl. 328 e 

da petição de fls. 326/327, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294053 Nr: 20172-82.2018.811.0055

 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 MIDORI SHIDA, MARCELO TAKAFUMI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 288780 Nr: 16096-15.2018.811.0055

 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: DIOGO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, HIRAN 
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IMBROISI BRANT TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10.765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 96/109, do requerido Hiran 

Imbroisi Brant Teixeira, e a de fls. 110/131, da requerida Sicredi Sudoeste 

MT/PA, foram oferecidas 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.: 223936 Nr: 13321-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 15600-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da Comarca de Sapezal e a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fl. 138-verso, 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 para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9898 Nr: 217-95.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804, BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712-RJ, FERNANDO BERICA SERDOURA - OAB:174304, 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - 

OAB:113928/SP, RAFAELA POSSER - OAB:9509-OAB, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 3955-57.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 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 

informação de fls. 238/239, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118370 Nr: 8352-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 118/119, 

diante da certidão de fl. 125, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284572 Nr: 12735-87.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: EDSON FERMINO BACCHI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B, 

JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 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 

petição do executado de fls. 31/33 indicando bem à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284199 Nr: 12424-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280605 Nr: 9468-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 37, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

reiterar a intimação do advogado da parte exequente para promover a 

complementação das diligências já realizadas pela Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos), 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 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, indicando a Oficial de 

Justiça Gisliane Pereira Alexandre, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186199 Nr: 3695-86.2015.811.0055

 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: WILLAMI FARIAS DANTAS ME, A. J. B. DE BRITO E CIA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. B. DE BRITO E CIA LTDA - ME, WILLAMI 

FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA 

CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA 

CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 274/275, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo comum de 

quinze dias, acerca do laudo pericial de fls. 401/424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta precatória requerida pelo autor por meio da petição 

de fl. 76 já foi expedida à fl. 60 e encontra-se à disposição para retirada e 

distribuição. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ 

e à r. decisão de fl. 74, impulsiono os presentes autos por certidão ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para, no prazo de quinze dias, comparecerem nesta Secretaria e 

retirarem a carta precatória a ser distribuída na comarca de Novo 

Progresso/PA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228959 Nr: 17633-17.2016.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204190 Nr: 18099-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ANDRE DE JESUS

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 143, 

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 Oficio de fl. 148, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 286086 Nr: 13958-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO BALBINO GUIMARÃES JUNIOR, 

NUCLEO DO CORPO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

68/69, 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, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171120 Nr: 12538-74.2014.811.0055

 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: EVANIA GIONGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA, LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 129/130 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.: 288613 Nr: 16010-44.2018.811.0055

 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: MARC, SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A, HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, VANIA MARTINS - OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 63/75 (Banco Bradesco 

S/A), fls. 76/89 (Bradesco Vida e Previdência) e fls. 90/149 (Bradesco 

Seguros) foram oferecidas tempestivamentes. 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 450 Nr: 1007-84.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, GILBERTO TORRES ALVES JÚNIOR - 

OAB:5.979/MT, IURI FERRARI COCICOV - OAB:5686, JOÃO MENDES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829, MARCOS CARDOZO 

DALTO - OAB:11466, SAMI MAHMUD ALAWI - OAB:6969/MS, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Em atendimento ao Provimento 056/2007, observando-se que o(s) 

alvará(s) de levantamento de valores foi(ram) expedido(s) em nome do 

advogado da parte requerida, em cumprimento ao que dispõe o Provimento 

nº 16/2011 e o item 2.13.3.3 da CNGC-Foro Judicial, impulsiono os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que se 

expeça carta de intimação ao(à) requerido(a), informando-o(a) acerca do 

levantamento de valores pelo advogado por ele(a) constituído.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 1092-40.2015.811.0055

 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: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que a parte exequente Katia Amélia de Brito 

propôs cumprimento de sentença com pedido de tutela de urgência às fls. 

282/289, entretanto, antes da análise do referido pedido foi juntado aos 

autos pedido de desistência do prosseguimento do cumprimento de 

sentença (fl. 290).

Desta forma, considerando que a parte exequente não tem interesse no 

prosseguimento do cumprimento de sentença, proceda-se com o retorno 

dos autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145058 Nr: 4722-12.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAOC, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:12.082, ALUIRSON DA 

SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Vistos.

INDEFIRO o petitório de fl. 103 pelos fundamentos já apresentados na 

decisão de fls. 101/102.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para indiciar bens passíveis de 

constrição em nome do executado, no prazo legal, sob pena de extinção.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176503 Nr: 18582-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAOC, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, proceda-se com o levantamento dos 

valores, conforme requerido.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291756 Nr: 18410-31.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQDS, AQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isso:I. Recebo a emenda à inicial de fls. 26/28.II. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).III. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita (CPC, art. 98).IV. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pretendido pelo requerente, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.V. 

Designe-se data para realização da audiência de mediação e conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.VI. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da 

requerida na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275413 Nr: 5324-90.2018.811.0055

 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: ADDS, BHDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência 

pretendido pela requerente, para tanto:I – DETERMINO o retorno da 

requerente Andreia Dias dos Santos ao imóvel descrito na inicial 

juntamente com o filho Breno Henrique Dias, com o consequente 

afastamento do requerido Eide Júnior da Costa.Expeça-se mandado de 

afastamento do lar com as cautelas que a medida requer.II – Concedo a 

guarda provisória compartilhada do menor Breno Henrique Dias da Costa 

em favor de ambos os genitores, sendo que a criança residirá com a 

genitora e o período de convivência do genitor será exercido de forma 

livre.III - ARBITRO alimentos provisórios em favor do menor Breno Henrique 

Dias da Costa no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

equivalente atualmente a R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a ser 

pago pelo requerido, através de depósito bancário na conta da 

requerente, Caixa Econômica federal, agência 2086, op.013, conta 

poupança 000398893-0, à partir da citação.IV - Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.V. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292950 Nr: 19369-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF, GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.II. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).IV. 

Intime-se a equipe técnica deste Juízo, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, a fim de verificar a atual situação em que criança Kaio Gabriel Silva 

Portela Barbato se encontra, bem como a necessidade/possibilidade de 

modificação de guarda do infante em favor da genitora, além de emitir 

parecer quanto ao período de convivência da requerente com o filho.Com 

a juntada do estudo psicossocial acima determinado, venham-me os autos 

conclusos IMEDIATAMENTE para análise da liminar.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282934 Nr: 11480-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3.554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida da emenda da petição inicial juntada às fls. 24/26, 

constato que o procurador da parte exequente não se atentou ao que 

dispõe o rito da coação física, disposto no art. 528, § 7º do CPC.

Vejamos o que dispõe o art. 528 do Código de Processo Civil:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

 (...)

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.” (grifo nosso)

Desta forma, forçoso concluir que o pedido deve recair somente sobre 03 

(três) prestações anteriores, o que não é o caso do pedido, uma vez que 

a parte exequente pugna pelo pagamento do valor de R$ 11.383,69 (onze 

mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), que 

corresponde ao débito das parcelas de setembro/outubro/novembro de 

2018 e ainda o saldo devedor de R$ 5.850,90 (cinco mil oitocentos e 

cinquenta reais e noventa centavos) da renegociação do débito alimentar.

Posto isso, intime-se a parte exequente através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a adequação do rito 

processual, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228190 Nr: 16878-90.2016.811.0055

 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: GMTMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:11610/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 
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processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária de justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Após arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297495 Nr: 22859-32.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACZA, AJZA, MZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 1.431,00 

(mil quatrocentos e trinta e um reais) verifico que não há nos autos, a 

demonstração da necessidade das requerentes, assim tendo em vista o 

trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios em favor das crianças Ana Clara Zoccoli Assunção e Ana 

Julia Zoccoli Assunção, no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), além de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a ser pago 

mensalmente pelo requerido, à representante da criança, Sra. Marina 

Zoccoli, através de depósito bancário, Banco do Brasil, Agência 3325-1, 

Conta 43.919-3.5. Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).7. 

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos conclusos 

para designação de conciliação, instrução e julgamento. se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293357 Nr: 19624-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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: MDGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 16.489, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Sumário proposta 

por Maria das Graças Ferreira em relação aos bens deixados pelo 

falecimento de Pedro Jorge Ferreira.

Analisando o presente feito, verifico que restou aportado os documentos 

pessoais e representação processual da única herdeira (fls. 06 e10), além 

do atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 12/13).

Outrossim, com base nas alegações da requerente, vejo que se mostra 

cabível o recebimento do presente inventário sob o procedimento de 

arrolamento sumário, tendo em vista a existência de única herdeira maior e 

capaz.

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo.

2. Recebo a inicial sob o rito de Arrolamento Sumário nos termos do art. 

659 do CPC, conforme requerido;

3. Nomeio inventariante a herdeira Maria das Graças Ferreira, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

 a) As primeiras declarações, relacionando tanto os bens como as dívidas 

do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta 

cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha;

b) Certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da herança, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

c) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

d) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277047 Nr: 6618-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário proposta por Maria Aparecida de 

Assunção em razão dos bens deixados por Maria Irani 

Assunção.1.Recebo a emenda à inicial de fls. 18/20, uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.2.Nomeio inventariante a 

requerente Maria Aparecida de Assunção, que prestará o compromisso 

em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);3. Dentro de 20 

(vinte) dias, contados da data do compromisso, fará a Inventariante as 

primeiras declarações com o plano de partilha, atribuindo o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia 

autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha, devendo 

juntar, ainda, a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;4. 

Citem-se todos os herdeiros, conforme constar nas primeiras declarações 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia 

das mesmas (art. 626, do CPC);5. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, 

que deverá informar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens 

descritos nas primeiras declarações (CPC, art. 629), o Ministério Público, 

se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento CPC, art. 626);6. Concluídas as citações e intimações, abra-se 

vista dos autos às partes, em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, para dizerem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627);7. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o inventariante para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de 

partilha (CPC, art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa 

mortis”, providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos 

o comprovante de pagamento;8. Manifestação das partes (quando houver 

herdeiros com advogado diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 638

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295431 Nr: 21429-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGPDS, NGPDS, VPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, considerando que restaram preenchidos os requisitos 

da tutela de urgência, entendo que se mostra plausível a concessão da 

respectiva medida.Posto isso:I – RECEBO a petição inicial, uma vez que 
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preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.II – 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, o que poderá ser revogado a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.III - 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para tanto, AUTORIZO a inventariante a realizar 

a limpeza do imóvel, bem como DETERMINO a expedição de mandado de 

imissão de posse em favor da parte autora.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282015 Nr: 10645-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como o adolescente reside no município de Juara/MT 

juntamente com o genitor, ora requerente, devendo os autos serem 

remetidos àquele Juízo.Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste 

juízo e DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca 

de Juara/MT, para onde determino a remessa deste feito.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166720 Nr: 6393-02.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDST, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 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: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Vistos.DEFIRO o petitório de fl. 106, para tanto:I - INTIME-SE a parte 

executada para que em 03 (três) dias efetue o pagamento do débito 

alimentar remanescente, com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar.II – Outrossim, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa 

de seu advogado, para pagar em 15 (quinze) dias, e em caso de não 

pagamento voluntário no prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - 

Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105497 Nr: 4279-03.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAGDS, SSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Juara/MT, para 

onde determino a remessa deste feito, o que faço com fundamento no § 

2º, do art. 64, do CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244654 Nr: 12499-72.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHLS, TLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 Vistos.Inicialmente verifico que embora o requerido tenha sido 

devidamente citado, ofereceu contestação fora do prazo determinado, 

desta forma a decretação de sua revelia é medida que se impõe.Entretanto 

no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no artigo 344 

do Código de Processo Civil: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Logo, como o litígio em comento versa sobre 

direitos indisponíveis e conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código 

de Processo Civil, os efeitos da revelia não se operam, notadamente o de 

se presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial.POSTO ISSO:I 

– Decreto a revelia do requerido nos termos do art. 344, do CPC, todavia, 

por se tratar de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, conforme prevê artigo 345, II, do CPC.II – DESIGNO audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09/05/2019, às 

13h30min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255501 Nr: 21050-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APS, YDOC, ZADOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - CONCEDO a guarda provisória da menor Yasmin de 

Oliveira Ciqueira em favor do Sr. Ademar Pereira Sobrinho, ora requerente, 

sem prejuízo de revogação a qualquer tempo, conforme o comando do art. 

35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente 

termo de guarda provisória da menor em favor do requerente.II - DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10/04/2019, às 

14h00mim.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 
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conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A intimação das testemunhas só 

será feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas 

no art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155946 Nr: 4553-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSL, UDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDL, ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 136, para tanto, junto aos autos especificação dos 

bens localizados junto ao sistema CEI/ANOREG, restituindo assim o prazo 

às partes para apresentação de memoriais finais.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer 

final.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215566 Nr: 6469-55.2016.811.0055

 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: JULIANE CAROLINE PANNEBECKER, JAQUELINE 

LETICIA PANNEBECKER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUAREZ 

PANNEBECKER, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VERA LUCIA FAGUNDES 

PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9510/O, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, aportar aos autos, sob pena de extinção, os seguintes 

documentos:1. Guia de informação e apuração do imposto de transmissão 

causa mortis, expedida pela Fazenda Pública do Paraná, com o cálculo do 

ITCMD;2. Guia de informação e apuração do imposto de transmissão 

causa mortis, expedida pela Fazenda Pública do Mato Grosso com o 

respectivo cálculo do ITCMD e os comprovantes de quitação ou 

isenção;3.Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (Paraná e Mato Grosso) e Municipal 

(Curitiba), bem como certidão negativa de débito fiscal quanto aos imóveis 

rurais localizados na cidade de Sapezal/MT;4.Comprovante de pagamento 

das custas e taxas processuais.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285352 Nr: 13341-18.2018.811.0055

 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: PDA, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a petição retro, REDESIGNO o dia 13/02/2019, às 

13h30min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).INTIME-SE, ainda, a 

equipe do juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, devendo-se entregar relatório no prazo de 10 (dez) 

dias.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em relação à habitação?a)O 

imóvel utilizado pela parte autora é próprio, alugado ou cedido?b)Quantas 

pessoas moram na residência, idade e atividades, grau de parentesco?

c)Quais as condições da habitação?d)Há fatores que colocam em risco a 

saúde ou interferem na convivência do grupo familiar? Quais?e)Na 

residência há fatores facilitadores à funcionalidade (como adaptações 

arquitetônicas)? Quais?f)Há fatores que colocam em risco a saúde ou 

interferem na convivência do grupo familiar?02) Em relação ao avaliado?

a)Qual tratamento de saúde está submetido?b)Qual frequência do 

tratamento?c)Pelo serviço público ou privado?d)Se prognóstico de 

reabilitação da deficiência acometida, a ponto de permitir a inclusão social?

e)Se o avaliado possui bens patrimoniais? Se sim, qual a capacidade de 

gerir seus próprios bens?f)Se a família possui vínculos preservados com 

seus familiares, indicando quais familiares prestam acolhimento e apoio 

emocional e/ou material ao avaliado?g)Quais atividades e tarefas são 

desenvolvidas pelo avaliado?h)Descrever a habilidade ou condição do 

avaliado para executar tarefas ou ações sem assistência ou necessidade 

de que sejam todas assistidas?i)Há possibilidade de integração do 

avaliado à vida comunitária e ao mercado de trabalho com a 

implementação e desempenho de atividades diárias?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295854 Nr: 21748-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 11/12, que designo o dia 

25/03/2019 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, 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.: 289380 Nr: 16513-65.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDGRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 117, que designo o dia 

25/03/2019 às 15h00, 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.: 221169 Nr: 11026-85.2016.811.0055

 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: GENILDA LAURENTINO DA SILVA, JUAREZ 

LAURENTINO DA SILVA, JOEL LAURENTINO DA SILVA, JENARIO 
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LAURENTINO DA SILVA, JENE LAURENTINO DA SILVA FEITOSA, GENÉSIO 

LAURENTINO DA SILVA, GENIVAL LAURENTINO DA SILVA, SILVANA DE 

ARAUJO DA SILVA, ESPOLIO DE RONALDO LAURENTINO DA SILVA, 

ACLDS, GCALDS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo à intimação da advogada da parte autora para, no 

prazo legal, comparecer nesta secretaria para assinar a petição de fls. 

127/128, que consta sem assinatura.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265023 Nr: 28430-18.2017.811.0055

 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: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 115/129 foi interposto pela 

autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do 

CPC, intimo a requerida para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 

15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285639 Nr: 13593-21.2018.811.0055

 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: GENIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELO, MARIANA 

MIGUEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais 

c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por Genira Rodrigues dos 

Santos em face de Eletromóveis Martinello e Mariana Miguel Costa, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que foi determinada a emenda da inicial às 

fls. 20/21-verso, contudo a parte autora deixou transcorrer “in albis” o 

prazo (fl. 23).

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil:

Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC.

Custas pela requerente, contudo, anotando-se que é beneficiária da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287247 Nr: 14964-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GENILDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287247.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte Requerida, in casu, comprovada 

pelo recebimento da notificação extrajudicial, ainda que por terceiro (fls. 

11).

Por outro lado, há receio de que o Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

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.: 295998 Nr: 21845-13.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 
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MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº: 295998.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante para o reconhecimento da hipossuficiência 

alegada.

Ademais, considerando a atividade desenvolvida pelo primeiro 

Embargante, que sabidamente é advogado além de agricultor, em que pese 

a alegação de frustração da lavoura, entendo que, para melhor análise do 

pedido de gratuidade da justiça formulado, deve ser juntado comprovante 

de rendimento (IR dos últimos 03 exercícios fiscais dos dois primeiros 

embargantes).

Além disso, entendo que deve a parte embargante juntar também contas 

atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio (são casados), 

informando ainda os veículos que atualmente o casal usa.

Outrossim, tendo em vista que a terceira Embargante é pessoa jurídica, 

faculto a mesma juntar aos autos prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é 

aplicável apenas à pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa 

jurídica, a insuficiência de recursos deve ser comprovada, conforme 

Súmula 481 do STJ.

Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos as 03 últimas declarações de Imposto 

de Renda, devendo juntar ainda contas atualizadas de água, luz e telefone 

de seu atual domicílio e informar os veículos que atualmente usam, bem 

como para comprovar a insuficiência de recursos da terceira Embargante 

pessoa jurídica, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

Caso prefiram, poderão os embargantes pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297615 Nr: 22921-72.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO TECNICO PIRAMIDES-CETP, ELZIRA 

MARIA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCT RIO PRETO EMPRENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, LUCAS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Autos nº: 297615.

 Vistos,

 No que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, faculto a 

parte Embargante emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

juntar aos autos prova cabal, efetiva e concreta da insuficiência de 

recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à 

pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência 

de recursos deve ser comprovada, conforme Súmula 481 do STJ.

 Esclareço que muito embora a parte Embargante alegue não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais, entendo que 

os documentos juntados não são suficientes para comprovar a 

insuficiência de recursos, isso porque, tratando-se de pessoa jurídica, é 

aceitável a existência de financiamentos em valores elevados.

 Por outro lado, verifico que as custas processuais são módicas, motivo 

pelo qual entendo que não trará prejuízos para a Embargante.

 Assim sendo, intime-se a parte Embargante para emendar à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar a hipossuficiência de 

recursos, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296696 Nr: 22335-35.2018.811.0055

 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: AARVDL, LEONILDA RODRIGUES VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECISA SEGUROS, MARFRIG ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 296696.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Sem prejuízo, determino que a primeira Requerida, no prazo da 

contestação, apresente a cópia da apólice de seguro discutida nos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297849 Nr: 23094-96.2018.811.0055

 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: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA, JOSE HENRIQUE 

ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTONIO MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 297849.
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Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por Rockenbach Agropecuária 

Ltda em face de Anderson Antonio Missio, distribuído por dependência ao 

processo de execução código nº 291376, que fora ajuizado por Anderson 

Antonio Missio em desfavor de Osni José de Araújo.

 Em apertada síntese, a parte embargante afirma que em 15/05/2018 

adquiriu do executado Osni José de Araújo o imóvel de matrícula nº 13.306 

do CRI de Tangará da Serra-MT, conforme instrumento particular de 

compra e venda que instrui a inicial.

 Aduz que o valor ajustado pela compra e venda foi de R$ 715.000,00, que 

compreendeu em pagamento de credores do executado, transferência 

bancária e entrega de veículos.

Informa que ao levar o contrato de compra e venda à registro, teve o 

conhecimento da existência da ação de execução em apenso, em 

desfavor do executado Osni José de Araújo.

Sustenta a inexistência de fraude à execução, pois quando da aquisição 

do imóvel, não havia nenhuma informação quanto à existência da ação de 

execução.

 Assim, requer seja deferida, liminarmente, a suspensão da execução 

sobre o referido imóvel.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/179.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme preceitua o art. 678 do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conceda a liminar, basta que, em cognição sumária, fique demonstrada a 

posse ou propriedade da parte embargante e a sua qualidade de terceiro, 

vejamos:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

 Assim, sempre que houver a demonstração do domínio ou da posse pela 

parte embargante, deverá ser determinada a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens objeto dos embargos, tratando-se de preceito 

cogente a ser observado pelo magistrado.

 No caso em apreço, verifico que a parte embargante juntou cópia do 

instrumento particular de compra e venda do imóvel, datado de 

15/05/2018, com reconhecimento de firma no mesmo dia, conforme se 

extrai do documento e fls. 35/41, ou seja, em data anterior ao ajuizamento 

da ação de execução.

 A parte embargante ainda juntou comprovantes de transferência do valor 

ajustado, bem como dos pagamentos realizados aos credores do 

executado.

 Ademais, a jurisprudência tem entendido que o compromisso de compra e 

venda apresenta-se hábil a demonstração da posse, conforme se extrai 

da Súmula nº 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 do registro”.

 Desse modo, nessa fase de cognição sumária, é do meu convencimento 

que a parte embargante logrou êxito em demonstrar que o imóvel 

matriculado sob o nº 13.306 do CRI de Tangará da Serra-MT, que está na 

iminência de ser constrito, encontra-se em sua posse.

 Assim, preenchidos os requisitos, a medida que se impõe é a concessão 

da liminar. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA NOS AUTOS DE BUSCA E 

APREENSÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A condição de proprietário 

ou possuidor do imóvel objeto de constrição judicial é requisito 

imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, 

do CPC. Presente tal requisito é imperativo o deferimento da liminar”. 

(TJMT. AI 96488/2016, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016). g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE 

TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. 

manutenção provisória da PARTE embargante na posse do bem. Segundo 

o art. 678 do ncpc, estando suficientemente provado o domínio ou a posse 

da parte embargante, deve o Magistrado determinar “a suspensão das 

medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem 

como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido”. Demonstrada, no caso concreto, a 

posse da parte embargante, impositivo o deferimento da liminar”. (TJRS. AI 

70074363631. Décima Oitava Câmara Cível. Relator Des. Pedro Celso Dal 

Prá. Julgado em 10 de agosto de 2017). g.n.

 Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro e, com fundamento no 

art. 678 do Código de Processo Civil, suspendo as medidas constritivas 

em relação ao imóvel matriculados sob o nº 13.306 do CRI de Tangará da 

Serra-MT.

 Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.

Considerando que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 

de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, § 9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestar é de quinze dias úteis, ex vi, art. 679 do CPC, que se iniciará da 

audiência de conciliação, caso não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes na audiência (art. 335, inciso I, do 

CPC).

 Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144237 Nr: 3834-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMAR GENZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Autos n.º 144237.

Vistos,

Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente da determinação acima, defiro o pedido de busca de 

veículos em nome da parte executada, via RENAJUD, formulado às fls. 

183.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 
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transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que 

no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 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).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144237 Nr: 3834-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO RODRIGUES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMAR GENZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Autos nº. 144237.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD formulado às fls. 183. Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155048 Nr: 3660-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS EVANGELISTA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Autos nº: 155048.

 Vistos,

Para melhor análise da questão suscitada acerca do depósito judicial que 

foi realizado nos presentes autos de forma equivocada, cumpre-me fazer 

um breve resumo processual.

Pois bem. Com relação aos autos 155048, onde se encontra depositado os 

valores supostamente equivocados, verifico que se trata de uma ação 

revisional c/c consignação em pagamento ajuizada no ano de 2013.

Às fls. 119/123 foi prolatada sentença, julgando o feito parcialmente 

procedente. O banco Requerido interpôs recurso de apelação, tendo sido 

negado seguimento às fls. 161/169 e certificado o trânsito em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o advogado da parte 

Requerente pugnou pelo pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, tendo sido expedido alvará de levantamento às fls. 

189/190 e extinto o cumprimento de sentença às fls. 193, diante da 

satisfação da obrigação.

Registro que nestes autos (processo código 155048) não foi realizada 

nenhuma consignação em pagamento, tendo sido noticiado apenas o 

depósito a título de honorários sucumbenciais.

Nada mais tendo sido requerido pelas partes, o feito foi arquivado.

A parte Requerente pugnou pelo desarquivamento dos autos no dia 

30/08/2017, conforme fls. 205.

Às fls. 207 a parte Requerente informou a existência de valores 

depositados nesses autos (155048) requerendo a transferência do 

montante para o processo código 153258, posto que depositados 

equivocadamente.

Realizados alguns atos para resolver o imbróglio causado, foi 

determinada, às fls. 233, por medida de cautela, a intimação do banco 

Requerido para se manifestar expressamente acerca do depósito 

suspostamente equivocado realizado, tendo o mesmo permanecido inerte, 

conforme certidão de fls. 235.

Em suma, esses são os principais acontecimentos fáticos e processuais 

dos autos 155048 para análise do valor depositado.

Quanto ao processo 153258, para o qual a parte Requerente pleiteia a 

transferência do valor depositado equivocadamente nesses autos 

(155048), trata-se igualmente de uma ação revisional c/c consignação em 

pagamento ajuizada no ano de 2013.

Apresentada a contestação, a parte Requerente dos autos 153258 

(Antonio Feliciano), no dia 22/01/2014, conforme fls. 139/149 daquele 

feito, informou a existência de valores vinculados à conta única, relativos 

às prestações vencidas.

Registro que no dia 27/08/2014, nos autos 153258, às fls. 162, a parte 

Requerente Antonio Feliciano, peticionou requerendo a vinculação dos 

depósitos referentes à dois boletos, eis que no extrato da conta judicial o 

valor disponível não corresponde a soma dos dois boletos.

Realizada audiência de conciliação no dia 30/08/2017, às fls. 179, as 

partes acordaram em suspender o processo para tratativa de acordo 

extrajudicial.

Às fls. 182/194 foram juntadas algumas petições informando o imbróglio 

causado com relação ao depósito no processo 155048, tendo o feito 

(153258) sido suspenso até decisão nos presentes autos.

O processo 153258 encontra-se apenso ao 159836, tratando-se de uma 

ação de reintegração de posse.

Verifico que nos autos 159836 foram juntadas às fls. 52/60 as mesmas 

petições juntadas às fls. 139/149 no processo 153258, porém de forma 

mais legível, constando no documento de fls. 60 o nome de Jonas 

Evangelista Rios como cliente/depositante.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, verifico que as partes do processo 155048 e 153258 são 

distintas, tendo apenas em comum o advogado da parte Requerente de 

ambas as ações.

 Verifico que nos presentes autos (155048) em nenhum momento foi 

informada a existência de depósito a título de consignação em pagamento 

realizado no ano de 2014, tendo sido noticiado apenas o depósito 

referente aos honorários advocatícios de sucumbência, este, inclusive, 

levantado às fls. 189/190.

Ademais, observo que a parte Requerente, Jonas Evangelista Rios, às fls. 

209, firmou uma procuração específica autorizando a transferência dos 

valores depositados nesses autos (155048).

Por outro lado, tendo sido determinada a intimação do banco Requerido 

para se manifestar expressamente acerca do depósito realizado nesses 

autos, na qual a parte Requerente alega que se refere ao processo nº 

153258, eis que depositado equivocadamente, o banco Requerido se 

manteve inerte, conforme certidão de fls. 235, razão pela qual fica 

caracterizada a aquiescência do mesmo com a transferência.

Isto posto, entendo que o depósito constante nesse processo realizado no 

ano de 2014, realmente não tem vinculação com a presente ação, eis que, 

inclusive, a parte Requerente, suposta depositante, autorizou a 

transferência do valor.

Outrossim, cumpre-me analisar agora se o depósito em questão tem 

alguma relação com o processo 153258.

Pois bem. Analisando os autos 153258, observo que a parte Requerente 

naquele processo, no ano de 2014, às fls. 139/149, informou a existência 

de valores vinculados à conta única a título de consignação de prestações 

vencidas, juntando às fls. 147 um documento que, embora ilegível, consta 
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o valor escrito de R$ 14.562,55.

Além do mais, constato que às fls. 162 do processo 153258 o Requerente 

Antonio Feliciano pugnou pela vinculação dos depósitos que tinha 

realizado, eis que a conta judicial não apresenta o valor dos dois boletos 

que havia pago.

Verifico ainda que no dia da audiência de conciliação realizada em 

30/08/2017, as partes acordaram em suspender o processo para 

realização de um acordo extrajudicial. Nesse mesmo dia, no processo 

155048, a parte Requerente Jonas Evangelista Rios pugnou pelo 

desarquivamento dos autos, conforme fls. 205, diante da descoberta dos 

valores que se encontram depositados.

Nesse sentido, entendo que nos autos 153258 realmente está faltando a 

vinculação na conta única de um depósito realizado por Antonio Feliciano, 

no valor de R$ 14.562,55, conforme apresentado no documento de fls. 

147, sendo este no mesmo valor originário do depósito que se encontra 

vinculado equivocadamente nos autos 155048.

Para corroborar, vislumbrei que no processo apenso ao 153258, qual seja, 

159836, encontra-se juntada às fls. 60 a mesma guia juntada no processo 

153258 às fls. 147, apresentando de maneira uma pouco mais clara e 

legível, o nome de Jonas Evangelista Rios como cliente/depositante.

Isso me faz entender que o Requerente Antonio Feliciano pagou a guia do 

depósito questionado com o número equivocado do processo 155048 em 

nome de Jonas Evangelista Rios, motivo pelo qual o depósito está 

vinculado no processo 155048 e não no 153258.

 É do meu convencimento que esse imbróglio ocorreu pelo fato de o 

advogado da parte Requerente em ambos os processos (155048 e 

153258) ser o mesm, e ter se equivocado ao preencher corretamente a 

guia com o número do processo respectivo.

Ante todo o exposto, defiro a transferência dos valores depositados 

nesses autos (155048), conforme extrato de fls. 225, para que sejam 

vinculados aos autos nº 153258 (1930-51.2013.811.0055), em trâmite 

nesta mesma vara, em nome de Antonio Feliciano.

Translade-se para esses autos uma cópia das petições de fls. 139/149 e 

fls. 162 do processo 153258, bem como da petição de fls. 60 do processo 

159836, para melhor compreensão dos fatos apresentados.

Ademais, translade-se uma cópia dessa decisão para o processo 153258.

Por fim, intimem-se as partes para requerem o que de direito, no prazo de 

15 dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297770 Nr: 23024-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297770.

 Vistos,

 Cite-se a parte Requerida para que promova a exibição dos documentos 

requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é necessário 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291376 Nr: 18128-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº. 291376.

Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 26.493 

do CRI de Tangará da Serram, aduzida às fls. 45/52 pela parte exequente.

 Após, conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297496 Nr: 22861-02.2018.811.0055

 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: ARIANE CAROLINE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297496.

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por Ariane Caroline Vieira em 

face de Francisco Ferreira de Araújo, distribuído por dependência ao 

processo código nº 215538.

 Em apertada síntese, a Embargante alega que é possuidora de um bem 

alvo de constrição judicial.

Sustenta que na execução nº 8010259-71.2017.8.11.0055, em trâmite no 

Juizado Especial dessa Comarca, que possui como parte Exequente 

Francisco Ferreira de Araújo e como parte Executada Celso Roberto 

Vieira, foi determinada a penhora no rosto dos autos em apenso (215538), 

sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor da 

parte Executada, para garantir a referida execução.

Aduz que no processo em apenso (215538), o patrono da parte 

Requerente Herrero Transportes LTDA – ME, quem seja, Celso Roberto 

Vieira, juntou um substabelecimento sem reserva de poderes para Ariane 

Caroline Vieira.

Afirma a parte Embargante que a constrição judicial determinada sobre os 

honorários advocatícios é indevida, posto que os honorários pertencem a 

mesma e não à parte Executada Celso Roberto Vieira, posto que não mais 

atua no processo em apenso (215538).

Ressalta que o substabelecimento juntado no processo apenso é anterior 

ao pedido de penhora no rosto dos autos requerido no JEC.

Segue narrando que os honorários advocatícios possuem natureza 

salarial, razão pela qual são ainda impenhoráveis.

Assim sendo, requer a Embargante o acolhimento dos embargos para 

afastar a constrição sobre a penhora dos honorários advocatícios.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/17.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Cumpre-me pontuar que os presentes embargos de terceiro têm 

como fundamento a penhora no rosto dos autos realizada no processo em 

apenso (215538), sobre os honorários advocatícios de sucumbência, por 

determinação do Juizado Especial dessa Comarca, na execução nº 

8010259-71.2017.8.11.0055.

Nesse sentido, quanto à distribuição dos embargos de terceiro, prevê o 

Código de Processo Civil que:

“Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que 

ordenou a constrição e autuados em apartado.”

Assim sendo, haja vista que a constrição judicial foi determinada pelo 

Juizado Especial dessa Comarca, tendo este juízo apenas dado 

cumprimento, entendo que este juízo não é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu 

pedido de penhora no rosto dos autos de ação em que a agravante figura 

como exequente. Possibilidade de constrição no rosto dos autos. 

Questões intrínsecas ao ato de constrição que estão sujeitas à decisão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 164 de 730



MM. Juízo em que tramita a outra demanda. Decisão mantida.

(TJ-SP - AI: 2227880-22.2018.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de 

Julgamento: 12/11/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/11/2018)

“Embargos de Terceiro. Penhora no rosto dos autos. Ação buscando 

afastar penhora determinada em outra ação, sob a alegação de que 

referida penhora incidiu sobre parcela relativa a honorários advocatícios, 

de cunho alimentar e impenhorável. Competência da Colenda Décima 

Primeira Câmara de Direito Privado, que apreciou anterior Agravo de 

Instrumento interposto contra decisão do r. Juízo da 12ª Vara Cível da 

Comarca de Santos, que ordenou a constrição. Recurso de que não se 

conhece, remetendo-se os autos à Colenda Décima Primeira Câmara de 

Direito Privado.”

(TJ-SP - APL: 0012399-44.2011.8.26.0562, Relator: Aroldo Viotti, Data de 

Julgamento: 28/05/2013, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 29/05/2013)

“PROCESSUAL CIVIL - ANOTAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS 

- DETERMINAÇÃO PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS - INCIDENTE DE 

IMPENHORABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A 

CONSTRIÇÃO - ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE SOB 

PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 1 A análise do incidente de 

impenhorabilidade compete ao juízo que determinou a constrição e não 

àquele em que foi anotada a penhora. 2 Em sede de agravo de instrumento 

só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo 

viável o exame aprofundado de temas relativos ao meritum causae (AI n. 

99.017438-7, Des. Eder Graf), sob pena de supressão de um grau de 

jurisdição.”

(TJ-SC - AI: Rio do Campo 2015.032654-6, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 07/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil)

 Portanto, entendo que a questão trazida nos presentes embargos é da 

competência do juízo no qual foi ordenada a constrição, qual seja, o 

Juizado Especial dessa Comarca, razão pela qual declino da competência 

para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa desse 

feito ao referido juízo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215538 Nr: 6453-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERRERO TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15365, SANDRA APARECIDA PAIVA - 

OAB:OAB/17.363/PR

 Autos nº: 215538.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica desde já indeferido o pedido de 

indisponibilidade dos bens (item “b” – fls. 122), eis que não se trata de 

execução de crédito tributário.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, 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).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298100 Nr: 23271-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 298100.

 Vistos,

 Inicialmente, verifico que o valor de R$ 10.000,00 atribuído à causa não se 

adequa a pretensão econômica esposada nos autos.

Isso porque, a parte Exequente afirma estar executando um contrato de 

honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00, sendo que apenas foi 

pago o valor de R$ 13.000,00, restando inadimplente o montante de R$ 

37.000,00.

Assim sendo, intime-se a parte Exequente para corrigir o valor da causa, 

de acordo com o conteúdo patrimonial em discussão, devendo, para tanto, 

atribuir à causa o valor efetivamente executado, correspondente ao 

montante do contrato que não foi pago, conforme art. 292, I, do CPC.

Outrossim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há 

nos autos elementos que demonstrem a insuficiência de recursos pela 

Exequente, tendo em vista a qualificação profissional da mesma, qual seja 

“advogada”, motivo pelo qual, faculto a parte Exequente, para melhor 

análise do pedido de gratuidade formulado, juntar o seu comprovante de 

rendimento.

Ante o exposto, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial para atribuir à causa o valor condizente ao 

conteúdo patrimonial em discussão, bem como para comprovar o estado 

de hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda 

(IR), conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, ou pague as custas 

iniciais, sobre o valor da causa corrigido, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297680 Nr: 22982-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297680.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 8.138,00, é 

inferior a pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a 

própria Requerente afirma que a totalidade da dívida pendente importa em 

R$ 44.114,50.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, englobando as parcelas vencidas e 

vincendas, conforme art. 292, § 3º do CPC. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:
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“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

 Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprove o pagamento 

das custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298126 Nr: 23283-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 298126.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297789 Nr: 23046-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO SUBSEÇÃO 

JUDICIARIA DE DIAMANTINO-MT, FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - 

FUNAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA - ME, VANUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 297789.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297916 Nr: 23139-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.INDAIATUBA-SP, MARIA CANDELARIA TELLER 

GIBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEOPOLDO LAUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVID DE CASTRO - 

OAB:168.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 297916.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298094 Nr: 23267-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, RAFAEL FERNANDES DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO GARCIA DA CRUZ - 

OAB:4502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 298094.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298074 Nr: 23257-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PALOTINA-PR, SOELI ALTHAUS DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ERTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA GALHARDO 

FRASSON - OAB:68400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 298074.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297863 Nr: 23108-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MARLI GOMES DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS 

MOURA, LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297863.

Vistos,

Intime-se a parte Requerente para proceder o recolhimento das custas e 

da taxa judiciária, visto que não há informação de que seja beneficiária da 

justiça gratuita.

 Após, cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.
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 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284201 Nr: 12427-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284201.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 47).

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202941 Nr: 17058-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos nº: 202941.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Assis, Castro Vigo e 

Stuart Advogados em face de Luiz Quatrin, ambos já qualificados.

 Às fls. 267 foi recebido o cumprimento de sentença referente aos 

honorários sucumbenciais, sendo determinada a intimação da parte 

devedora para pagar o débito.

 Às fls. 271 foi certificado o decurso de prazo para a parte executada 

pagar o débito.

 Às fls. 272/273 a parte exequente requereu a penhora on line via 

BACENJUD.

 Às fls. 278 foi bloqueado o valor integral do débito.

 Às fls. 280/284 a parte executada veio aos autos alegando a 

impenhorabilidade dos valores bloqueados por ser proveniente de 

proventos de aposentadoria. .

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 278, no dia 

06/12/2018 foi indisponibilizado da conta bancária da parte executada, o 

montante de R$ 3.777,42.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária era proveniente de proventos de aposentadoria.

 Neste aspecto, o art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil, 

estabelece que:

“Art. 833. 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;”

 Por outro lado, verifico que o valor executado se trata de honorários de 

sucumbência, devendo, portanto, ser aplicada a exceção prevista no § 2º 

do art. 833 do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

§ 2º 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, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

 Assim, o caráter absoluto da impenhorabilidade dos proventos de 

aposentadoria, pensões, dentre outros é excepcionado pelo § 2º do art. 

833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestação 

alimentícia, o que também abrange os honorários advocatícios, seja 

contratuais ou sucumbenciais, por possuírem natureza alimentar.

 Esse é o entendimento firmado pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS. 

PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. 

PRECEDENTES. 1. Nas razões do agravo regimental, traz a agravante a 

tese de que recebe proventos de aposentadoria. Inovação recursal 

vedada em razão da preclusão consumativa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no 

sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, 

soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do 

trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestações alimentícias.

3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm 

natureza alimentícia. Precedentes 4. Agravo regimental não provido”. (STJ. 

AgRg no AREsp 632356 RS 2014/0326666-8. Quarta Turma. Publicação: 

DJe 13/03/2015. Julgamento: 03/03/2015. Relator: Ministro Luis Felipe 

Salomão). g.n.

 Com efeito, considerando que tanto o crédito objeto da execução 

(honorários advocatícios) como o benefício previdenciário percebido pelo 

executado possuem natureza alimentar, faz-se necessário fixar um 

percentual a ser penhorado, para que ambos os direitos sejam 

proporcionalmente assegurados.

 Nessa perspectiva, reputo razoável a penhora sobre o equivalente a 30% 

do benefício previdenciário. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO 

DE OBRIGAÇÃO QUE ABRANGE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, § 2º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. PENHORA, CONTUDO, LIMITADA A 30% DOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNÂNIME. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 

70079092037, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira 

da Silva, Julgado em 07/11/2018)

 Diante disso, em análise ao extrato juntado pelo executado às fls. 282, 

verifico que quando do recebimento dos proventos de aposentadoria no 

dia 04/12/2018 no valor de R$ 3.298,82, já havia um saldo positivo no valor 

de R$ 6.369,21.

 Além disso, verifico que no dia 05/12/2018 houve uma transferência para 

a conta do executado no valor de R$ 810,00, um depósito em dinheiro no 

valor de R$ 726,23 e um depósito em cheque no valor de R$ 630,00, 
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totalizando naquela data um saldo positivo na conta do executado no valor 

de R$ 11.823,91.

 Neste cenário, além dos proventos de aposentadoria, há indicativos de 

outras fontes de renda que são depositados naquela conta bancária, de 

modo que quando realizado o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 

3.777,42 no dia 07/12/2018, restou ainda um saldo positivo na conta do 

executado no valor de R$ 2.559,39, correspondente a 77,58% dos 

proventos de aposentadoria.

 Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, 

uma vez que restou demonstrada a existência de sobras penhoráveis, 

bem como que o bloqueio realizado utilizou apenas o percentual 

correspondente a 22,42% dos proventos de aposentadoria. Nesse sentido 

o julgado ora colacionado:

“PENHORA. BLOQUEIO 'ON LINE' DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO 

DE IMPENHORABILIDADE DE APOSENTADORIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL 

AUTORIZADA EM RELAÇÃO ÀS SOBRAS DEPOSITADAS EM CONTA 

CORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Impenhorável é a aposentadoria, 

e não o dinheiro depositado na conta corrente, mormente se constatada a 

existência de sobras de valores, como ocorre no caso concreto. Agravo 

não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2008312-38.2017.8.26.0000; 

Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

31/03/2017; Data de Registro: 31/03/2017)

Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade formulada às fls. 

280/24 e converto a indisponibilidade em penhora, procedendo a 

transferência do valor à conta única.

Por consequência, desde já, fica autorizado o levantamento dos valores 

bloqueados às fls. 278, na conta bancária a ser indicada pela parte 

exequente.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora 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.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda 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.

Após, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-o que no silêncio o 

processo será extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272970 Nr: 3393-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 2ª VARA, 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 272970.

Vistos,

Diante das diversas tentativas frustradas de intimação da parte 

executada, defiro os pedidos formulados às fls. 57/60.

Assim, determino que seja tentada a localização do executado por meio do 

telefone (65) 99623-2385. Esclareço que não é para ser realizada a 

intimação por telefone, mas sim, obter o endereço correto do executado e 

então proceder sua intimação pessoal.

Caso seja frustrada a tentativa acima, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

dirigir-se aos endereços do genitor e ex-cônjuge do executado, também 

para obter informações quanto ao paradeiro do executado, para então, 

proceder sua intimação pessoal.

 Sendo inócua as providências acima, com fundamento no princípio da 

cooperação, intimem-se os advogados Leandra Magro e Ruy Ferreira 

Junior para que, no prazo de 15 dias, informem o endereço atualizado do 

executado, devendo, em seguida, ser providenciada a intimação do 

executado.

 Uma vez intimada a parte executada e estando a missiva devidamente 

cumprida, devolva-a com as baixas, anotações e homenagens de estilo.

 Às providências.

 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.: 103487 Nr: 2300-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Autos nº: 103487.

 Vistos,

Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerido às fls. 408 

já ter se exaurido, intime-se a parte Executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar os documentos requeridos para início da perícia.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297857 Nr: 23102-73.2018.811.0055

 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: INGO VILSON KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297857.

Vistos,

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de 
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fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ingo Vilson Klein em 

desfavor de Itaú Unibanco S/A, ambos qualificadas.

 Alega o Requerente que trabalha de motorista de caminhão e recebe 

salário bruto de R$ 1.800,00.

Relata que em razão de dificuldades financeiras ficou devedor do banco 

Requerido, tendo o banco refinanciado as parcelas de forma unilateral.

Informa que o banco Requerido fez dois contratos, nos quais faz o 

desconto das parcelas por débito em sua conta corrente, sendo eles: 

contrato nº 000000124764432, no valor de R$ 9.397,24, com trinta 

parcelas de R$ 870,49, e contrato nº 000136000057457, no valor de R$ 

8.619,35, com trinta parcelas de R$ 798,43.

Aduz o Requerente que o valor da dívida se tornou impossível de 

pagamento, razão pela qual procurou o banco Requerido para tentar uma 

negociação, o que, contudo, restou frustrada.

Segue narrando que poderia pagar uma parcela mensal de 

aproximadamente R$ 660,00, correspondente a 30% de seus rendimentos.

Assim sendo, pugna o Requerente pela concessão da tutela de urgência 

para que o débito em sua conta corrente seja limitado em 30% do valor do 

seu salário, bem como a abstenção do banco Requerido em incluir seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Além do mais, no mérito, requer a limitação dos débitos em 30% do valor 

do seu salário, a revisão dos valores dos contratos, com a consequente 

redução dos juros, bem como o alongamento da dívida.

Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e a 

inversão do ônus da prova.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 18/47.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

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.

In casu, a parte Requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que o 

débito em sua conta corrente seja limitado em 30% do valor do seu salário, 

bem como a abstenção do banco Requerido em incluir seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se 

faz presente a probabilidade do direito, uma vez que, como afirmado pelo 

Requerente, bem como pelos documentos de fls. 27/31, no financiamento 

firmado perante o banco Requerido ficou acordado que o pagamento das 

parcelas seria efetuado por meio de depósito em conta corrente, conforme 

se observa dos extratos juntados às fls. 37/39.

 Assim, não merece acolhimento, por ora, o pedido de limitação do 

desconto do financiamento em 30% do valor do seu salário, pois a 

limitação almejada pela parte Requerente somente é cabível quando o 

pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento, 

diferentemente do caso em apreço em que o financiamento é debitado em 

conta corrente. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE 

MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO 

EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de

desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha

de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite

descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, DJe de 18.12.2017).

Por fim, no que tange à inscrição do nome do Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, entendo que a negativação do nome de inadimplente é 

um direito da parte Requerida, ao devedor que não satisfazer com as 

obrigações pactuadas.

Ademais, para fazer jus a não inclusão ou exclusão do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito não basta a simples discussão do débito 

em juízo, devendo o Requerente demonstrar que suas insurgências são 

verossímeis.

Logo, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, 

às 14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se a requerida inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, pela falta de verossimilhança e por entender que não há 

hipossuficiência técnica em relação à matéria debatida, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295529 Nr: 21516-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO PEDRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 
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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:

 Autos nº. 295529.

Vistos,

Tendo em vista a petição de fls. 50/51, melhor analisando os autos, 

verifico que os documentos juntados às fls. 06/07 possibilitam o 

ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, posto 

que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como indícios do 

direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, 

apresentando, por ora, a liberação do crédito na conta corrente do 

Requerido e a sua inadimplência, o que, em perfunctória análise, permite o 

despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de mandado de 

pagamento. Nesse viés:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO, NO ÂMBITO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 

POSSIBILIDADE. A PROVA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA, ISTO 

É, APTA A ENSEJAR A DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO 

MONITÓRIO - A QUE ALUDEM OS ARTIGOS 1.102-A DO CPC/1973 E 700 

DO CPC/2015 -, PRECISA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, 

DEVENDO O DOCUMENTO SER ESCRITO E SUFICIENTE PARA, 

EFETIVAMENTE, INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO 

DIREITO ALEGADO, NÃO SENDO NECESSÁRIO PROVA ROBUSTA, 

ESTREME DE DÚVIDA, MAS SIM DOCUMENTO IDÔNEO QUE PERMITA 

JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR. 

EMBARGOS OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. 

INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Outrossim, é bem de ver que mesmo "[a] existência de matéria de alta 

indagação não inibe o cabimento da ação monitória, havendo, na espécie, 

elementos que caracterizam a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo. Ademais, a lei assegura ao devedor a via dos embargos, por 

meio dos quais se permite ampla discussão sobre a dívida, instaurada a 

ampla via do contraditório, em procedimento ordinário". (REsp 913.579/RS, 

Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Rel. p/ Acórdão Ministro HÉLIO 

QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 

19/11/2007, p. 239) Dessarte, conforme entendimento perfilhado pela 

Quarta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 220.887/MG, 

relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, como "os extratos bancários, 

a ficha cadastral e o cartão de assinaturas demonstram a presença da 

relação jurídica entre credor e devedor e denotam indícios da existência 

do débito, mostram-se hábeis a instruir a ação monitória." Note-se: 

PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTRATOS 

BANCÁRIOS DE CONTA-CORRENTE, FICHA CADASTRAL E CARTÃO DE 

ASSINATURAS. VIABILIDADE. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

"PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO". ART. 1.102a, 

CPC. CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO 

ACOLHIDOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ART. 1.102c, CPC. RECURSO 

PROVIDO. I - O procedimento monitório, também conhecido como injuntivo, 

introduzido no atual processo civil brasileiro, largamente difundido e 

utilizado na Europa, com amplo sucesso, tem por objetivo abreviar a 

formação do título executivo, encurtando a via procedimental do processo 

de conhecimento. II - A ação monitória tem a natureza de processo 

cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo 

facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova 

escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 1.102a, 

CPC. III - Se os extratos bancários, a ficha cadastral e o cartão de 

assinaturas demonstram a presença da relação jurídica entre credor e 

devedor e denotam indícios da existência do débito, mostram-se hábeis a 

instruir a ação monitória. IV - Em relação à liquidez do débito e à 

oportunidade de o devedor discutir os valores, a forma de cálculo e a 

própria legitimidade da dívida, assegura-lhe a lei a via dos embargos, 

previstos no art. 1102c, que instauram amplo contraditório e levam a 

causa para o procedimento ordinário. V - Uma vez opostos embargos ao 

mandado monitório, instaura-se a via ampla do contraditório, através do 

procedimento ordinário, de modo que a sentença que acolhe esses 

embargos passa a constituir título executivo judicial, nos termos do art. 

584, I, CPC, incumbindo ao credor ajuizar a execução, após encerrado o 

processo de conhecimento. (REsp 220.887/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/1999, DJ 

03/11/1999, p. 118) (...) 6. Diante do exposto, dou parcial provimento ao 

recurso especial para afastar a multa arbitrada com base no art. 538 do 

CPC/1973 e anular o acórdão recorrido, dando por superado o 

entendimento de que a documentação que instrui os autos não é hábil ao 

ajuizamento da ação monitória.”

(STJ - REsp: 1325979 SC 2012/0112224-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 27/02/2018)

 Isto posto, expeça-se o competente mandado de citação, com o prazo de 

15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou apresente 

embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo Civil, sendo 

que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o réu cumpra 

a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

Por fim, desentranhem-se os documentos de fls. 08/11, vez que não 

guardam relação com o presente feito.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292817 Nr: 19280-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA, JDC.BARRA DO 

BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUCAS FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 20, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288614 Nr: 16012-14.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 288614.

 Vistos,

 Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento nº 

1012154-26.2018.8.11.0000 (fls. 90/91), passo a analisar o efeito no qual 

os embargos devem ser recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

a) requerimento do embargante; b) requisitos para a concessão da tutela 

provisória e; c) execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.

 In casu, verifico que não se encontram preenchidos os requisitos para 

que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a 

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, 

devendo ser registrado que a penhora, na execução em apenso, ainda 

não foi formalizada.

 Ressalto apenas que esta decisão se reveste do caráter rebus sic 

standibus, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 
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de Processo Civil:

 “§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa 

aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada 

ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, verifico que a parte embargante requereu a concessão da 

tutela de urgência, para compelir a parte embargada que se abstenha de 

inscrever ou exclua o nome da parte embargante dos órgãos de proteção 

ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

 No caso dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações 

da autora.

Isso porque, o débito sequer é negado pela parte embargante, que se 

limita a discutir acerca da inexigibilidade dos títulos em razão da 

contratação de seguro e a exceção de contrato não cumprido com a 

negativa indevida da cobertura do sinistro, que lhe ocasionou prejuízos.

Nessa esteira, é permitido o cadastro do nome do devedor inadimplente 

nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que pendente a discussão 

acerca do débito.

 Aliás, mesmo estando em juízo de cognição sumária, faço questão de 

destacar algumas disposições das Condições Gerais do Seguro 

Automático de Penhor Rural, as quais pude verificar no endereço 

e l e t r ô n i c o 

https://www.bbseguros.com.br/seguradora/images/condicoes-gerais-pen

hor-rural-29012014_tcm704-104264.pdf, devendo ser destacado que a 

parte embargante não juntou a apólice do seguro contrato, razão pela qual 

tive que me recorrer à rede mundial de computadores. Eis algumas 

disposições que considero importante destacar:

 “CLÁUSULA 6 - BENS SEGURADOS

 6.1. São obrigatoriamente segurados os bens dados em garantia de 

operações de crédito rural, a saber:

 a) produtos agropecuários colhidos, abatidos, beneficiados, 

transformados ou não, entendidos como produtos agropecuários colhidos, 

os que estejam fora do campo de cultivo;

 (...)

 6.1.1. Entende-se como “produtos colhidos” aqueles que estejam fora do 

campo de cultivo, em local adequado, dispostos de acordo com as 

recomendações técnicas cabíveis, possibilitando devidamente a 

quantificação.

 (...)

 CLÁUSULA 7- BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

 7.1. Este seguro não cobre:

 (...)

 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos;”

Conforme se verifica, salvo melhor juízo, há previsão expressa de 

exclusão de cobertura para as plantações ainda não colhidas, sendo 

certo que a natureza aleatória do contrato de seguro, tal como determina o 

art. 757 do Código Civil, faz com que a cobertura seja estrita aos riscos 

predeterminados, daí decorrendo a máxima “risco não contratado é risco 

não assumido”.

 Assim, mais uma vez registrando que me valho agora de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão da tutela postulada, notadamente a plausibilidade do 

direito invocado, devendo ser destacado que a suposta abusividade das 

negativações, segundo a parte embargante, é decorrente da negativa de 

cobertura securitária que provocou o ajuizamento da execução em 

apenso.

Portanto, como a parte embargante, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser 

indeferida a tutela requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não houve a 

demonstração da hipossuficiência técnica da parte embargante em 

relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em produzir 

as provas, inexistindo ainda demonstração da probabilidade do direito, 

conforme acima fundamentado, sendo certo que estes requisitos são 

cumulativos.

Do mesmo modo, indefiro o pedido de exibição de documentos pela parte 

embargada, haja vista que a juntada de toda a documentação pertinente 

ao período de relação negocial entre as partes é irrelevante para o 

deslinde da ação, devendo ser registrado que a própria parte embargante 

informou que ajuizou ação de cobrança securitária.

Por fim, sem prejuízo do acima exposto, intime-se a parte embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a cópia da petição 

inicial da ação em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, sob pena de 

não ser reconhecida a alegada conexão.

 Às providências.

 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.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 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): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 273702.

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo em 30 (trinta) dias (fls. 106).

 Às providências.

 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.: 281837 Nr: 10532-55.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 281837.

 Vistos,

Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, fls. 

156/157, passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 
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concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

a) requerimento do embargante; b) requisitos para a concessão da tutela 

provisória e; c) execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.

 In casu, verifico que não se encontram preenchidos os requisitos para 

que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a 

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

 Ressalto apenas que esta decisão se reveste do caráter rebus sic 

standibus, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 

de Processo Civil:

 “§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa 

aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada 

ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, verifico que a parte embargante requereu a concessão da 

tutela de urgência, para compelir a parte embargada que se abstenha de 

inscrever ou exclua o nome da parte embargante dos órgãos de proteção 

ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

 No caso dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações 

da autora.

Isso porque, o débito sequer é negado pela parte embargante, que se 

limita a discutir acerca da inexigibilidade dos títulos em razão da 

contratação de seguro e a exceção de contrato não cumprido com a 

negativa indevida da cobertura do sinistro, que lhe ocasionou prejuízos.

Nessa esteira, é permitido o cadastro do nome do devedor inadimplente 

nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que pendente a discussão 

acerca do débito.

 Aliás, mesmo estando em juízo de cognição sumária, faço questão de 

destacar algumas disposições das Condições Gerais do Seguro 

Automático de Penhor Rural, as quais pude verificar no endereço 

e l e t r ô n i c o 

https://www.bbseguros.com.br/seguradora/images/condicoes-gerais-pen

hor-rural-29012014_tcm704-104264.pdf, devendo ser destacado que a 

parte embargante não juntou a apólice do seguro contrato, razão pela qual 

tive que me recorrer à rede mundial de computadores. Eis algumas 

disposições que considero importante destacar:

 “CLÁUSULA 6 - BENS SEGURADOS

 6.1. São obrigatoriamente segurados os bens dados em garantia de 

operações de crédito rural, a saber:

 a) produtos agropecuários colhidos, abatidos, beneficiados, 

transformados ou não, entendidos como produtos agropecuários colhidos, 

os que estejam fora do campo de cultivo;

 (...)

 6.1.1. Entende-se como “produtos colhidos” aqueles que estejam fora do 

campo de cultivo, em local adequado, dispostos de acordo com as 

recomendações técnicas cabíveis, possibilitando devidamente a 

quantificação.

 (...)

 CLÁUSULA 7- BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

 7.1. Este seguro não cobre:

 (...)

 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos;”

Conforme se verifica, salvo melhor juízo, há previsão expressa de 

exclusão de cobertura para as plantações ainda não colhidas, sendo 

certo que a natureza aleatória do contrato de seguro, tal como determina o 

art. 757 do Código Civil, faz com que a cobertura seja estrita aos riscos 

predeterminados, daí decorrendo a máxima “risco não contratado é risco 

não assumido”.

 Assim, mais uma vez registrando que me valho agora de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão da tutela postulada, notadamente a plausibilidade do 

direito invocado, devendo ser destacado que a suposta abusividade das 

negativações, segundo a parte embargante, é decorrente da negativa de 

cobertura securitária que provocou o ajuizamento da execução em 

apenso.

Portanto, como a parte embargante, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser 

indeferida a tutela requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não houve a 

demonstração da hipossuficiência técnica da parte embargante em 

relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em produzir 

as provas, inexistindo ainda demonstração da probabilidade do direito, 

conforme acima fundamentado, sendo certo que estes requisitos são 

cumulativos.

Do mesmo modo, indefiro o pedido de exibição de documentos pela parte 

embargada, haja vista que a juntada de toda a documentação pertinente 

ao período de relação negocial entre as partes é irrelevante para o 

deslinde da ação, devendo ser registrado que a própria parte embargante 

informou que ajuizou ação de cobrança securitária.

Por fim, sem prejuízo do acima exposto, intime-se a parte embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a cópia da petição 

inicial da ação de cobrança securitária em trâmite neste Juízo, sob pena 

de não ser reconhecida a alegada conexão.

 Às providências.

 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.: 273836 Nr: 4150-46.2018.811.0055

 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): ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 273836.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 65, defiro o pedido para que seja expedido 

mandado de penhora e avaliação do bem indicado, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

 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.: 293476 Nr: 19715-50.2018.811.0055

 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: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA PAULA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 6885-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEOVEGILDO JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116874.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 109, na presente data realizei a transferência 

dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a 

indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo.

 Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 103, na conta bancária indicada às fls. 105.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora 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.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda 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.

Quanto ao prosseguimento do feito, intime-se a parte Exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar memória atualizada do débito (devendo ser 

deduzido o valor penhorado), bem como indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, 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).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280436 Nr: 9352-04.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280436.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos por Tiago Ribeiro, José 

Armando Argenta, Neiva Novello Argenta e Global Ambient Incorporadora 

e Agropecuária Ltda em face do Banco do Brasil S.A., todos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 78 foi determinada a intimação da parte embargante para 

comprovar a condição de hipossuficiente ou pagar as custas iniciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

 Às fls. 80/97 a parte embargante emendou a inicial.

 Às fls. 98/99 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado 

pela parte embargante, sendo ainda determinada sua intimação para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do 

registro e distribuição, nos termos do que dispõe o art. 290 do Código de 

Processo Civil.

 Às fls. 101/104 o embargante Tiago Ribeiro apresentou embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 98/99, alegando a existência de 

omissão por não ter sido analisado o pedido de aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, contudo, os embargos foram rejeitados, conforme 

decisão de fls. 113.

 Às fls. 115 o embargante Tiago Ribeiro informou a interposição de 

recurso de agravo de instrumento.

 Ás fls. 129/130 veio aos autos decisão do TJMT pela qual foi concedido 

efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

 Às fls. 140 foi determinada a suspensão do presente feito até o 

julgamento final do recurso.

 Às fls. 141/142 o embargante Tiago Ribeiro apresentou embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 140, aduzindo a existência de 

omissão/contradição, pois a o TJMT suspendeu apenas os efeitos do 

indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento de 

custas e não a ação.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, verifico que os embargados José Armando Argenta, Neiva 

Novello Argenta e Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda, 

apesar de regulamente intimados para procederem ao recolhimento das 

custas processuais, não o fizeram.

 Assim, não há outra alternativa a esse juízo que não seja a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição em relação a eles. Nesse 

sentido, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a 

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

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil, com relação aos embargantes José Armando Argenta, 

Neiva Novello Argenta e Global Ambient Incorporadora e Agropecuária 

Ltda.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

Proceda-se o necessário para a exclusão dos embargados José Armando 

Argenta, Neiva Novello Argenta e Global Ambient Incorporadora e 

Agropecuária Ltda do polo ativo da ação, que prosseguirá apenas em 
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relação ao embargante Tiago Ribeiro.

 Superada essa questão, passo a analisar os embargos de declaração 

apresentados pelo embargante Tiago Ribeiro.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para eliminar a 

contradição existente, uma vez que o efeito suspensivo concedido pelo 

TJMT ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, 

realmente atinge apenas o indeferimento da gratuidade da justiça e a 

determinação para proceder o recolhimento das custas iniciais, devendo, 

portanto, ser recebida a inicial.

Assim, passo a eliminar a contradição nos seguintes termos:

“Diante da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 

1011060-43.2018.8.11.0000 interposto pelo embargante Tiago Ribeiro, 

passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 ‘Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes’.

Assim, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 

a) requerimento do embargante; b) requisitos para a concessão da tutela 

provisória e; c) execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.

In casu, verifico que não se encontram preenchidos os requisitos para 

que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a 

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, 

devendo ser registrado que o bem oferecido em garantia, na execução em 

apenso, ainda não foi aceito pela parte exequente.

Ressalto apenas que esta decisão se reveste do caráter rebus sic 

standibus, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 

de Processo Civil:

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos, apenas em relação a parte 

executada Tiago Ribeiro, sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, verifico que a parte embargante requereu a concessão da 

tutela de urgência, para compelir a parte embargada que se abstenha de 

inscrever ou exclua o nome da parte embargante dos órgãos de proteção 

ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

No caso dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da 

autora.

Isso porque, o débito sequer é negado pela parte embargante, que se 

limita a discutir acerca da inexigibilidade dos títulos em razão da 

contratação de seguro e a exceção de contrato não cumprido com a 

negativa indevida da cobertura do sinistro, que lhe ocasionou prejuízos.

Nessa esteira, é permitido o cadastro do nome do devedor inadimplente 

nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que pendente a discussão 

acerca do débito.

 Aliás, mesmo estando em juízo de cognição sumária, faço questão de 

destacar algumas disposições das Condições Gerais do Seguro 

Automático de Penhor Rural, as quais pude verificar no endereço 

e l e t r ô n i c o 

https://www.bbseguros.com.br/seguradora/images/condicoes-gerais-pen

hor-rural-29012014_tcm704-104264.pdf, devendo ser destacado que a 

parte embargante não juntou a apólice do seguro contrato, razão pela qual 

tive que me recorrer à rede mundial de computadores. Eis algumas 

disposições que considero importante destacar:

“CLÁUSULA 6 - BENS SEGURADOS

6.1. São obrigatoriamente segurados os bens dados em garantia de 

operações de crédito rural, a saber:

a) produtos agropecuários colhidos, abatidos, beneficiados, 

transformados ou não, entendidos como produtos agropecuários colhidos, 

os que estejam fora do campo de cultivo;

(...)

6.1.1. Entende-se como “produtos colhidos” aqueles que estejam fora do 

campo de cultivo, em local adequado, dispostos de acordo com as 

recomendações técnicas cabíveis, possibilitando devidamente a 

quantificação.

(...)

CLÁUSULA 7- BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

7.1. Este seguro não cobre:

(...)

c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos;”

Conforme se verifica, salvo melhor juízo, há previsão expressa de 

exclusão de cobertura para as plantações ainda não colhidas, sendo 

certo que a natureza aleatória do contrato de seguro, tal como determina o 

art. 757 do Código Civil, faz com que a cobertura seja estrita aos riscos 

predeterminados, daí decorrendo a máxima “risco não contratado é risco 

não assumido”.

 Assim, mais uma vez registrando que me valho agora de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão da tutela postulada, notadamente a plausibilidade do 

direito invocado, devendo ser destacado que a suposta abusividade das 

negativações, segundo a parte embargante, é decorrente da negativa de 

cobertura securitária que provocou o ajuizamento da execução em 

apenso.

Portanto, como a parte embargante, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser 

indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não houve a 

demonstração da hipossuficiência técnica da parte embargante em 

relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em produzir 

as provas, inexistindo ainda demonstração da probabilidade do direito, 

conforme acima fundamentado, sendo certo que estes requisitos são 

cumulativos.

Do mesmo modo, indefiro o pedido de exibição de documentos pela parte 

embargada, haja vista que a juntada de toda a documentação pertinente 

ao período de relação negocial entre as partes é irrelevante para o 

deslinde da ação, devendo ser registrado que a própria parte embargante 

informou que ajuizou ação de cobrança securitária.

Por fim, sem prejuízo do acima exposto, intime-se a parte embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a cópia da petição 

inicial da ação em trâmite nesta Vara Cível, sob pena de não ser 

reconhecida a alegada conexão”.

 Às providências”.

 Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 141/142, para 

eliminar a contradição, nos termos acima.

 Intimem-se para fins recursais.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292952 Nr: 19370-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 66, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273709 Nr: 4043-02.2018.811.0055

 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): TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, 

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 273709.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao bem indicado à penhora pela parte executada.

Após analisarei os pedidos de fls. 149.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26390 Nr: 2899-81.2004.811.0055

 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): RUTHERFORD TRADING S/A, PAULO SERGIO 

DA SILVA CARDOSO, RANELLO PARRINI, RUY RAMAZINI, AMARO 

MARCIO ANTONIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS ALVES PEREIRA 

FILHO - OAB:33868-SP, LUIZ CARLOS VALENÇA GOULART - OAB:, 

MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - OAB:113.402 -SP

 Autos nº: 26390.

 Vistos,

 Às fls. 806/808 a parte exequente requereu a penhora do imóvel 

matriculado sob o nº 145.705 no 15º CRI de São Paulo-SP de propriedade 

do executado Ruy Ramazini.

 Às fls. 820/822 o executado Amaro Marcio Antonio Monteiro apresentou 

impugnação à penhora on line, requerendo sua exclusão da ação, a 

liberação da quantia bloqueada e a extinção do processo em relação a si.

 Às fls. 832/841 a parte exequente se manifestou quanto à impugnação.

 Às fls. 842/850 a parte executada informou a interposição de recurso em 

face da decisão de fls. 804/805.

 Às fls. 851/853 aportou decisão proferida no recurso de agravo de 

instrumento, reformando a decisão agravada.

 Às fls. 854/856 foi devolvida a carta precatória que tinha por finalidade a 

penhora no rosto dos autos.

 Às fls. 857/861 o executado Amaro Marcio Antonio Monteiro requereu a 

juntada da decisão proferido no agravo de instrumento e pugnou por seu 

cumprimento.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, quanto ao executado Amaro Marcio Antonio Monteiro, o TJMT 

proveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, nos 

seguintes termos:

“Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do 

CPC/2015, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e 

determinar a exclusão do agravante do polo passivo do cumprimento de 

sentença, desconstituindo-se eventual penhora realizada em seu 

desfavor”.

 Portanto, em cumprimento à decisão proferida no agravo de instrumento 

nº 1010007-27.2018.8.11.0000, proceda-se a exclusão do executado 

Amaro Marcio Antonio Monteiro da presente ação, devendo ser realizada 

as retificações necessárias junto a capa dos autos e distribuidor.

 Realizo o levantamento dos valores bloqueados às fls. 758/759.

 Outrossim, diante do provimento do recurso de agravo de instrumento 

interposto por Amaro Marcio Antonio Monteiro, resta prejudicada a análise 

da impugnação de fls. 820/822, pois as questões suscitadas na referida 

peça já foram apreciadas pelo TJMT.

 Por fim, defiro a penhora, por termo nos autos, do imóvel indicado às fls. 

806/808 pela parte exequente, devendo ser expedida carta precatória com 

a finalidade de intimação do executado e sua cônjuge acerca da penhora, 

bem como para realizar a avaliação e expropriação do bem.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288690 Nr: 16058-03.2018.811.0055

 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: NÍMIA ACOSTA VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA ALVES MARTINS, JOSE CARLOS 

MARTINS, SÉRGIO CARDOSO DA COSTA, CLOVIS XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva da oficiala de justiça de fl. 61, no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292864 Nr: 19304-07.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA MIDORI KUWADA LOPES, RAFAEL 

MASSAYOSHI KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO AMADOR DA SILVA, NUIZA 

NEIDE DO PRADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 52, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292032 Nr: 18636-36.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEDA IVETE BONILHO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 42, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283464 Nr: 11842-96.2018.811.0055
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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: MARILENA RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, a contestação de fls. 74/119 é tempestiva. Dessa forma, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291458 Nr: 18185-11.2018.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca da certidão negativa, quanto à citação do devedor, de 

fl. 25-25v, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226205 Nr: 15177-94.2016.811.0055

 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: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 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 auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(28/10/2015 – fl. 49), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(05/10/2016 – fl. 54-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, 

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.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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118238 Nr: 8234-08.2009.811.0055

 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: PEDRO FRANKLIN DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125909 Nr: 4885-60.2010.811.0055

 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: CICERO FIRMINO LOPES

 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 o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135850 Nr: 6062-25.2011.811.0055

 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: MARINALVA SABINO 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:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128145 Nr: 7048-13.2010.811.0055

 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: DELCI CHAPARRO MALDONADO

 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, 
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MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146934 Nr: 6684-70.2012.811.0055

 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 CLEOMAR LEITE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160328 Nr: 10079-36.2013.811.0055

 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: ZELIA NASCIMENTO DE JESUS

 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 o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204055 Nr: 18013-74.2015.811.0055

 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: LENIR MARIA MIRANDA ROSA GALVÃO

 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.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184201 Nr: 2114-36.2015.811.0055

 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: ETELVINA RAIMUNDA BARATELLI

 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 o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148508 Nr: 8402-05.2012.811.0055

 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: JOSINA DE FRANÇA ALMEIDA

 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 o teor da manifestação de fl. 108/109, CUMPRA-SE a 

decisão de fls. 99/100-verso, principalmente no que se refere ao item 

“b.1”.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179574 Nr: 21642-90.2014.811.0055

 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: GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 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 o petitório de fl. 84, OFICIE-SE ao Instituto demandado para 

que, no prazo de trinta (30) dias, implante o benefício previdenciário, sob 

pena majoração da multa, sem prejuízo das demais sanções legais, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279157 Nr: 8366-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em resumo, a decisão de fls. 48/49 indeferiu o pleito de tutela de 

urgência ante a ausência de laudos médicos atualizados que dessem 

conta, naquele momento, da enfermidade do autor. Pois bem. Acerca do 

pedido de tutela de urgência, o CPC vigente dedicou um Título à chamada 

“Tutela Provisória” (arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de 
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Urgência” e “Tutela de Evidência”. No presente caso, nota-se que a 

pretensão da parte autora está amparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela. Sem delongas, para concessão da 

tutela provisória de urgência, consoante regra do artigo 300, do CPC, são 

necessários três requisitos, a saber: (I) quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; (II) perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo; (III) reversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte autora, 

num juízo de cognição sumária, mostra-se necessária o deferimento da 

tutela de urgência, considerando que os documentos que acompanham a 

exordial, inclusive, o atestado médico de fl. 23, confirmam a enfermidade 

e, ainda, é incisivo em afirmar que a parte autora encontra-se 

impossibilitada de exercer suas atividades laborais. Portanto, os 

argumentos são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento/implantação do benefício de auxílio-doença somente para 

aquele momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por 

isso, apresenta ínsita a urgência. Assim, sob a ótica de um juízo de 

cognição sumária, a parte autora merece o restabelecimento/percepção 

do auxílio-doença pleiteado. Dispositivo Concedo a tutela antecipada 

pleiteada, pelo que determino ao INSS que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

implante/restabeleça o benefício de auxílio-doença em nome da parte 

autora. Com esse propósito, oficie-se ao INSS. Cumpra-se as demais 

determinações da decisão de fls. 48/49. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137452 Nr: 7810-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito, caso nada seja 

requerido, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150135 Nr: 10150-72.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI DE QUELUZ, ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o petitório retro, DESENTRANHEM-SE os documentos de fls. 

148/149, conforme pleiteado nos autos, substituindo-os por cópias 

reprográficas às expensas do autor.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 153/156 em sua integralidade.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116378 Nr: 6478-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURISA FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Diante da manifestação de fls. 191/192, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento.

II. Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III. Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara 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. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC - Foro Judicial.

IV. No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V. Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI. Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII. Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127173 Nr: 6088-57.2010.811.0055

 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 ALVES PAULINO

 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.

 I. Diante das manifestações de fls. 170/171 e da certidão de fl. 174, 

EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento.

II. Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III. Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara 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. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC - Foro Judicial.

IV. No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V. Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI. Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII. Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162714 Nr: 14321-38.2013.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA RENILDA DE SOUZA FARIA

 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.

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:

b.1) INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentado pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 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.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

Além disso, deverá 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172375 Nr: 14022-27.2014.811.0055

 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: CLEONICE BERNARDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 178/178-verso, INTIME-SE o Instituto 

demandado para que, no prazo 15 (quinze) dias, manifeste acerca da 

petição e documentos de fls. 178/186.

 Não havendo manifestação no prazo consignado, REMETAM-SE os autos 

à Instância Superior para reexame necessário.
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Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164731 Nr: 2857-80.2014.811.0055

 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: CARLOS ROBERTO DE MELLO

 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.

Considerando a certidão de fl. 130, REMETAM-SE os autos à Instância 

Superior para reexame necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251135 Nr: 17618-14.2017.811.0055

 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: SUELI SERRATO DA SILVA

 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, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 56/56-verso, OFICIE-SE ao INSS, 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, implante o benefício 

deferido na decisão de fls. 34/35.

Após, CUMPRA-SE a decisão de fls. 34/35 no que se refere à realização 

da perícia médica judicial.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158001 Nr: 6598-65.2013.811.0055

 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: ALMERINDA GONÇALVES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi certificado o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos, INDEFIRO a petição de cumprimento de sentença de 

fls. 113/117.

 No mais, REMETAM-SE os autos à Instância Superior para reexame 

necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168531 Nr: 9132-45.2014.811.0055

 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: HGPDS, ROSELENE PAZELLI

 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, 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 (30/01/2014 – 

fl. 35), com incidência de juros de mora a partir da citação (18/07/2014 - fl. 

38-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 o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, CONFIRMO a tutela de 

urgência pleiteada e, via de consequência, DETERMINO que seja 

implantado o benefício em questão, imediatamente, em favor da parte 

autora.No tocante aos honorários sucumbenciais, condeno a autarquia 

federal, porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual 

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, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o 

prazo, ao arquivo com as anotações e providências de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196906 Nr: 12348-77.2015.811.0055

 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: CLAUDETE DA SILVA

 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:

 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/indeferimento do benefício (06/05/2015 - fl. 39), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (20/08/2015 - fl. 44-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, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 41/42-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.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.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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200185 Nr: 14916-66.2015.811.0055

 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: ELENICE LELIS AZAMBUJAS SILVA

 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:

 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 (16/03/2015 – 

fl. 14), com incidência de juros de mora a partir da citação (13/10/2015 - fl. 

41-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 o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, CONFIRMO a tutela de 

urgência deferida, via de consequência, DETERMINO que seja implantado o 

benefício em questão, imediatamente, em favor da parte autora.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual 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, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150359 Nr: 10411-37.2012.811.0055

 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 DA PAIXÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 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 do requerimento do 

benefício previdenciário (27/08/2012 - fl. 17), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (21/12/2012 - fl. 24-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 tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual 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, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125443 Nr: 4456-93.2010.811.0055

 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: JOSELDA PEDROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 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 do indeferimento do 

benefício (24/10/2017 - fl. 141), com incidência de juros de mora a partir 

da citação (09/09/2010 - 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. 

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.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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124881 Nr: 3794-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIYOKO ITO KAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Miyoko Ito Kako em 

desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação (fl. 

177).

É o breve relatório.

D E C I D O.

Ante a manifestação da parte exequente, bem como diante da 

comprovação de fl. 118, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Posto isso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do 
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Código de Processo Civil.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177034 Nr: 19108-76.2014.811.0055

 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: CARLOS 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:

 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 (21/07/2014 – 

fl. 77), com incidência de juros de mora a partir da citação (22/10/2014 - fl. 

42-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 o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, CONFIRMO a tutela de 

urgência pleiteada e, via de consequência, DETERMINO que seja 

implantado o benefício em questão, imediatamente, em favor da parte 

autora.No tocante aos honorários sucumbenciais, condeno a autarquia 

federal, porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual 

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, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o 

prazo, ao arquivo com as anotações e providências de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 2485-10.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LEITE DA SILVA E SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Marina Leite da Silva 

e Souza em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores, 

demonstrando o integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Dê ciência acerca do levantamento de valores via edital, conforme 

preceitua do art. 450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144716 Nr: 4338-49.2012.811.0055

 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 DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria das Graças 

Costa em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores, 

demonstrando o integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Dê ciência acerca do levantamento de valores via edital, conforme 

preceitua do art. 450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 12511-23.2016.811.0055

 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: JOSE NILTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Declaro 

a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de 

boa-fé.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166512 Nr: 6052-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 
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SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Sebastião 

Aparecido Pereira dos Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente informa à fl. 185 

que houve o levantamento de valores, deixando entrever que houve o 

integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Ante a manifestação da parte exequente, bem como diante da 

comprovação de fl. 118, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Posto isso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140870 Nr: 178-78.2012.811.0055

 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: BMR, VILMAR DA COSTA RIBAS

 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 vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o estudo social de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153607 Nr: 2253-56.2013.811.0055

 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: SONIA LORDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 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 parte autora a 

manifestar-se sobre o estudo social de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165038 Nr: 3422-44.2014.811.0055

 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: ELIANE DE JESUS DOS SANTOS 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:

 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 

manifestar-se sobre o estudo social de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico que, nesta data, verificando equívoco na intimação/certidão de fl. 

26, renovo o ato de intimação para que passe a constar da seguinte 

forma: "Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte requerida/embargada dos termos da petição 

de fl. 25, para, querendo, manifestar-se no prazo legal."

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002669-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1002669-31.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JOSE MENDES BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por José Mendes Barbosa em face de atos 

praticados em tese pelo Secretário de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso. In casu, no tocante ao mandado de segurança, a 

competência para o processamento e julgamento do processo, em razão 

da função, é definida segundo o disposto no artigo 96, I, g) da Constituição 

do Estado de Mato Grosso, vejamos: Art. 96.Compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, originariamente: [...] g) o 

mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; grifei. 

Por outro lado, o ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando 

do reconhecimento da incompetência absoluta, assim leciona, in verbis: Os 

autos serão remetidos ao juiz competente, que terá de aproveitar todos os 

atos probatórios já praticados (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 

Forense, 26.ª ed., p. 189). Assim, percebe-se pela literalidade da norma 

que, em se tratando de writ contra atos dos Secretários de Estado, como 

é o caso dos autos, a competência será privativamente o Tribunal de 

Justiça, motivo pelo qual os autos devem ser remetidos ao juízo 

competente. Assim é a jurisprudência: APELAÇÃO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – 

ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO GOVERNADOR E SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(ART. 96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 17-B, I, “B”, DO 

RI/TJMT) – FEITO JULGADO PELO JUÍZO A QUO - NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS – ART. 113, §2º, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA AO ÓRGÃO 

COLEGIADO COMPETENTE. Cabe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o 

julgamento de mandado de segurança impetrado contra o Governador do 

Estado e Secretário de Estado, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT. 

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Instância e 

declarada a nulidade das decisões por ele prolatadas, impõe-se proceder 

à nova autuação e distribuição do processo para a Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas por força do que determina o Regimento Interno desta 

Corte. (TJMT - Ap 4523/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) Outrossim, consoante disposto no art. 17-B do Regimento 

Interno deste e. TJMT, a competência do presente feito recairá 

especificamente sobre as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo, consoante norma abaixo. Art. 17-B – Às Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I – 

Processar e julgar: (...) omissis; b) os mandados de segurança singular e 

coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;” Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO, ex officio, de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para onde determino a remessa deste feito. Cumpra-se, com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Tangará da Serra/MT, 

14 de dezembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) Outrossim, consoante disposto no art. 17-B do Regimento 

Interno deste e. TJMT, a competência do presente feito recairá 

especificamente sobre as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo, consoante norma abaixo. Art. 17-B – Às Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I – 

Processar e julgar: (...) omissis; b) os mandados de segurança singular e 

coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;” Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO, ex officio, de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para onde determino a remessa deste feito. Cumpra-se, com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Tangará da Serra/MT, 

14 de dezembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13325 Nr: 2319-90.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - 

OAB:5375/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do autor para juntar cópias da referida matrícula do imóvel a ser 

objeto da hasta pública, do auto da penhora e depósito e de avaliação na 

carta precatória n. 6995-95.2018.811.0008-143500 primeira vara cível 

comarca de Barra do Bugres- MT, no prazo legal, para que proceda ao ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217080 Nr: 7520-04.2016.811.0055

 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: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimação do requerido para manifestar acerca do laudo pericial de folhas 

240/241, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220716 Nr: 10667-38.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296904 Nr: 22438-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIDIANE SOUZA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ASSUNÇÃO OLMEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN JULIE LIRIA 

FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO 

BRASIL FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

manifestação da parte embargada acostada as fls. 16/21, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179527 Nr: 21593-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 263/264.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252893 Nr: 19113-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Intimação das partes para manifestar, no prazo legal, acerca do cálculo 

do contador juntado as folhas 119 v e 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253709 Nr: 19732-23.2017.811.0055

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão: Certifico que decorreu o prazo e o requerido não ofereceu 

contestação nos autos, apesar de citado, conforme AR juntado nos autos 

às folhas 59, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196534 Nr: 12087-15.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELSON GOMES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor da 

petição do perito juntado as folhas 176/179.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208634 Nr: 922-34.2016.811.0055

 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: JOSEFA MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FERREIRA ALVES & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Intimação do requerido para que as próximas parcelas do acordo sejam 

realizadas por meio de transferência para Banco do Brasil, Ag. 3644-7, 

Conta Poupança 27.410-8, Variação 51, titularidade da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16678 Nr: 3073-95.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCIO DUARTE, MARIA JOSÉ DE UNGARO 

DUARTE, MARIO MENDES, DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO, LÍDIA LIBERA 

BENA RODRIGUES, ESPOLIO DE DIRCEU DIAS RODRIGUES, ADRIANA, 

ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: Certifico, diligenciei até o endereço informado no mandado e 

constatei tratar-se do endereço da Gráfica Paraíso, onde em conversa 

com um dos sócio proprietários, Jandir (65 99603-1977), o qual afirmou 

que mantinha laços de amizade com o Sr. Dirceu, tomei conhecimento de 

que os herdeiros a citar não residem nesta cidade e comarca, sendo que 

o herdeiro André reside com sua mãe, Lídia, em Deciolândia, sendo o 

telefone deles o 3334-1129, e Adriana, salvo engano, reside em São José 

do Rio Claro. Assim, em face daa não localização destes, NÃO FOI 

POSSÍVEL CITAR OS HERDEIROS DE DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO: 

ADRIANA, ANDRÉ E LÍDIA LIBERA BENA RODRIGUES. Dou fé. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Outubro de 2018, no prazo legal. bem como requerer o 

que de direito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174612 Nr: 16519-14.2014.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TEIXEIRA SILVA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inviavel a dilação do prazo pretendido pela autora.

Assim, intime-se o autor para que ou indique diligência diversa das já 

realizadas, ou apresente novo endereço do requerido ou requeira a 

citação por edital deste no prazo de 10 dias, devendo ainda informar nos 

autos o valor da alienação extrajudicial do bem apreendido e despesas.

Não possuindo outras diligências ou endereços novos e requerida a 

citação por edital, proceda-se a mesma, por meio de publicação junto ao 

DJE e certificado o decurso do prazo para a defesa, abra-se vista a 
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Defensoria Publica para atuar como curadora especial do requerido.

Cumpra-se, com prioridade

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145089 Nr: 4750-77.2012.811.0055

 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: APARECIDO DONIZETI SEMENÇATO, LUIZA RUVIO 

SEMENÇATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUGUSTA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Visto,

No que tange aos reiterados pedidos de reconsideração do autor, 

mantenho a decisão de fls. 290, visto que a cautela orientada pela 

Corregedoria e pela PJE se mostra de fato necessária em se tratando de 

Usucapião Rural.

Outrossim, consigno o prazo de 30 dias para que o autor comprove o 

requerimento atinente às certidão pendente, bem como apresentem os 

demais documentos pendentes e se manifeste sobre a informação 

anteriormente prestada quanto ao falecimento da reqeurida Ana Augusta 

Mota..

Permanecendo inerte, intime-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136507 Nr: 6764-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Intimação das partes para manifestarem quanto ao cálculo de folhas 

352/354.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 7952-04.2008.811.0055

 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: FELIX UMBERTO SIMONETI, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Intimação do executado para manifestar, sobre o teor da petição de 

folhas 1.663/1.668, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124141 Nr: 3133-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ, LOIR VAZ, ADALTO 

APARECIDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do executado para manifestar, sobre o teor da petição de 

folhas 312, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 406-78.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, TERCIO BENDE 

RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 

do oficial de justiça: Certifico ainda que diante destas informações, 

somente avaliei as áreas de terras pois todas as construções ali 

existentes a mais de 20 anos, e por consequência do grande vendaval 

acima mencionado perdeu todo seu valor comercial, bem como os 

maquinários e implementos ali existentes, estão em estado de sucatas e 

ultrapassados para o uso em figoricos. Realizadas as diligencias e 

cumprido o ato seja a parte autora intimada a efetuar o deposito no valor 

de R$ 5. 257.00 ( cinco mil e duzentos e cinquenta e sete reais) referente 

a 1968 Km percorridos ida e volta e 07 diligencias local a ser depositado 

por meio de guia disponibilizada no link http:// arrecadação . tjmt. Jus.br# 

guia diligencia/depósito indicando este oficial de justiça Manoel Reis 

Cangussu Ribeiro, para o recebimento dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 406-78.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, TERCIO BENDE 

RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 Intimação das partes para manifestarem, acerca do auto de avaliação de 

folhas 460/472.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297617 Nr: 22925-12.2018.811.0055

 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: DEJANIRA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - SICREDI OESTE-MT

 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:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Dejanira Gomes da Silva em 

desfavor Icatu Seguros S/A e Banco Cooperativo SICREDI S/A, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

16h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 
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para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

34, do CPC.

Com fulcro no princípio da cooperação, em igual prazo, determino que a 

parte requerida colacione aos autos cópia do(s) contrato(s) de apólice 

celebrado(s) entre as requerida e José Antônio da Silva.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que, quando do requerimento de produção de provas, as 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como poderão indicar os pontos controvertidos da demanda a serem 

fixados pelo Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 294443 Nr: 20560-82.2018.811.0055

 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: C.R.V. METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE MARCHIORI 

JUNIOR - OAB:142783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por C.R.V. Metalúrgica Ltda. em 

desfavor Franchini Materiais para Construção Ltda., ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297813 Nr: 23063-76.2018.811.0055

 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: SILAINE CRISTINA PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.Nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h00min (MT), 

devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou 

não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 

335, inciso I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 344, do 

Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado a parte autora a manifestação em 15 dias, produzindo as 

provas que entender necessárias.Ressalta-se que, quando do 

requerimento de produção de provas, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, bem como poderão indicar os 

pontos controvertidos da demanda a serem fixados pelo Juízo.Tendo em 

vista a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência 

da parte autora, bem como a facilidade da demandada em produzir provas, 

defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso .Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280197 Nr: 9122-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BATISTA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

3º do Decreto-lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, 

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.Condeno o 

requerido a efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde o 

ajuizamento, considerando-se a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e 

a ausência de resistência.Proceda-se o levantamento da restrição de fl. 

30.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, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296843 Nr: 22419-36.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FERNANDO AIRES 

MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 [...]Diante do exposto, pela fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso I, c/c o seu parágrafo 1º, 

inciso I e II, bem como dos incisos III e IV do artigo 319 todos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro 485, inciso I, do mesmo códex. Custas e despesas processuais 

pela parte embargante, as quais restam suspensas haja vista os 

benefícios da gratuidade da justiça que defiro neste ato.Transitada em 

julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos, transladando-se cópia desta sentença e certidão de transito em 

julgado para o feito principal.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191734 Nr: 8119-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FERNANDO AIRES 

MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 
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OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis ou requer o 

que entender de direito.

 Quedando-se inerte, suspenda-se o feito nos termos do §1º do artigo 921 

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 (art. 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298459 Nr: 23530-55.2018.811.0055

 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: Osvaldo Sanchez Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

Consoante o §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil o valor da 

causa corresponderá ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor.

No caso dos autos, o requerente atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 

(mil reais) para efeitos legais, o que, em primeira análise, não equivale ao 

imóvel urbano de 153m2 que visa à reintegração da posse, o qual foi 

atribuído o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme 

contrato de fl. 18.

Além disso, a existência de veículos em nome do requerente fornece 

indícios de que o mesmo possui condições de arcar com as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família.

Por fim, reputo necessário que o requerente colacione aos autos cópia 

integral e atualizada da matrícula do imóvel objetivo dos autos, situado à 

Rua Francisco Carneiro da Silva, n.º 1.197-S, Bairro: Vila Alta, nesta 

cidade de Tangará da Serra/MT.

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

sob pena de indeferimento da inicial: I) adequar o valor da causa de 

acordo com o proveito econômico perseguido (valor do imóvel); II) 

comprovar que não possui condições de arcar com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade postulado; III) colacionar aos autos cópia integral e 

atualizada da matrícula do imóvel objeto dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290625 Nr: 17512-18.2018.811.0055

 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: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMERICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, com fundamento no artigo 396 e seguintes, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO A EXIBIÇÃO de cópia da gravação integral do 

programa “MT TV 1ª e 2ª Edição” exibido no dia 28/08/2018, bem como 

documento que comprove a abrangência do programa de televisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Ressalta-se que à fl. 53 foi procedida a exibição 

da cópia da gravação integral do programa “MT TV 1ª e 2ª Edição” 

transmitido no dia 28/08/2018. CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

apresentar reposta no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 398, CPC), sob 

pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente 

(artigo 400, CPC).Consigna-se que, efetivada a medida cautelar, o pedido 

principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade com o artigo 308 do Código de Processo Civil.Procedidos 

todos os atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.Sem prejuízo das deliberações supra, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, com a alteração do valor da causa.Cumpra-se, 

com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296004 Nr: 21847-80.2018.811.0055

 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: ROMEU JOSE CIOCHETTA, DULCE CHIAMULERA 

CIOCHETTA, LUÍS OTAVIO CIOCHETTA, PAULA VITORIA CIOCHETTA, 

DIONIZIO ROMANO CHIAMULERA , CECILIA GABRIEL CHIAMULERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO QUINT FORTUNATO - 

OAB:7066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifico que o patrono dos requerentes não juntou nos 

autos os documentos pessoais de Dulce Chiamulera Ciochetta, Paula 

Vitoria Ciochetta e Luis Otavio Ciochetta, bem como os seus 

comprovantes de endereço. Deverá ainda juntar os comprovantes de 

endereço de Cecilia Grabriel Chiamulera e Dionizio Romano Chiamulera.

Outrossim, deverá a parte autora emendar o pedido para apresentação de 

cópia de todos os documentos que se pretende a retificação e identificar o 

cartório de cada documento.

Deverá juntar ainda nos autos certidão de distribuição cível e criminal dos 

requerentes junto à Justiça Federal e Justiça Estadual.

Posto isso, concedo ao procurador dos requerentes o prazo de 15 

(quinze) dias para lastrear a demanda com os documentos faltantes, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos para análise da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289426 Nr: 16583-82.2018.811.0055

 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: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADÃO DA SILVA PONTES, MARIA 

ZULEIDE MORAIS

 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

 [...]Sem prejuízo das deliberações supra, deverá a parte requerente, no 

mesmo prazo para impugnar, informar o interesse ou não na realização da 

audiência de conciliação.Na a hipótese de interesse na realização da 

audiência de conciliação/mediação, e considerando que a sua não 

realização está condicionada a prévia e expressa manifestação de ambas 

as partes, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 
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15h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Com as 

manifestações ou decorridos os prazos, informado o desinteresse da 

conciliação pela parte autora em impugnação, proceda-se a retirada dos 

autos da pauta de conciliação, certifique-se e em seguida retornem os 

autos conclusos para deliberação.Informado o interesse na conciliação, 

aguarde-se a realização da audiência já designada.Por fim, no que tange a 

renúncia noticiada à fl. 127 pelo patrono dos requeridos, estando 

preenchidos os requisitos legais, homologo a renúncia do patrono dos 

requerentes.Todavia, considerando que conforme preceitua o §2º do 

Código de Processo Civil, deve o patrono continuar na representação dos 

mandantes pelos 10 dias seguintes a homologação da renúncia, 

considerando que foram encontradas diversas irregularidades que obstam 

o recebimento do pedido reconvencional, determino que a intimação para 

emenda seja direcionada ao mandante dos requeridos, para fins de 

regularização da lide.Transcorrido o prazo da emenda, sem manifestação, 

intimem-se pessoalmente os requeridos no endereço indicado na 

contestação para constituírem novo patrono nos autos, no prazo de 5 

dias.Decorrido o prazo, sem habilitação de novo patrono, oportunize-se 

manifestação do requerente e em seguida retornem os autos conclusos 

para deliberação.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148338 Nr: 8218-49.2012.811.0055

 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: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 Vistos,

Considerando-se a inexistência de qualquer justificativa plausivel para a 

dilação pretendida, indefiro a mesma.

Cumpra-se integralmente o despacho retro, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298221 Nr: 23370-30.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 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:

 [...]Diante do exposto, forte nas razões supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela requerente, com o fim de determinar o 

desbloqueio/restituição do valor de R$993,75 (novecentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos), visto que possui natureza 

alimentícia, segundo preceitua o artigo 833 do Código de Processo Civil, 

bem como para que a instituição financeira se abstenha de efetuar futuros 

descontos/bloqueios envolvendo o mesmo débito junto à conta bancária 

da requerente.Em caso de descumprimento, fixo como multa diária o valor 

de R$ 200,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 13h30min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Em 

igual prazo, deverá o requerido colacionar aos autos o contrato oriundo do 

débito objeto dos autos, para fins de análise do pedido de conexão. 

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizada à parte autora a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Ressalta-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como, caso queiram, indicar os pontos 

controvertidos da demanda a serem fixadas pelo Juízo.Cumpra-se 

prioritariamente, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso c/c artigo 

1.048, inciso I, do Código de Processo Civil.Cumpra-se com urgência, às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297635 Nr: 22943-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA- SICREDI UNIVALES 

MT-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA AGENCIA REGIONAL DO 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO EM TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON BOMBARDELI RIELLA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II) 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, artigo 393).

III) Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290380 Nr: 17319-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o requerimento à fl. 25, em razão da necessidade de 

diligências extrajudiciais para a devida constituição em mora do requerido, 

concedo a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para colacionar aos 

autos documento de comprovação da constituição em mora do requerido.

Com manifestação, retornem os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265656 Nr: 28924-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTON MARCONDES 

JUNIOR - OAB:145.135/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por XCMG Brasil 

Industria Ltda em face de J.L.F Pinto & Cia Ltda Me, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 136/141 as partes compuseram acordo nos autos 

em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua homologação.
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É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, na forma dos artigos 924 e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado (cláusula 11).

Eventuais custas remanescentes pelo executado uma vez que inaplicável 

os termos do artigo 90, §3º nos procedimentos de execução de título 

executivo extrajudicial.

Considerando que o executado realizou o pagamento da entrada no valor 

de R$ 140.000,00, prevista na cláusula 4ª do acordo em epígrafe (fls. 

139/141), proceda-se com o levantamento da penhora dos bens móveis 

descritos na fl. 80, nos termos da cláusula décima do termo de acordo à fl. 

138, expedindo-se o necessário ao cumprimento do ato.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18779 Nr: 1460-06.2002.811.0055

 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,

I - Diligencie-se e certifique-se quanto a existência de outras penhoras 

sobreo os imóvels com eventual precedência as do exequente adjudicante 

nas demais execuções existentes nesta Comarca em desfavor da 

executada.

II - Certifique-se se houve ou não o transito em julgado das sentenças que 

teriam desconstituído o crédito hipotecário.

III - Colha-se a manifestação dos credores hipotecário e eventuais 

exequentes que tenham o crédito garantido por penhora quanto ao pedido 

de adjudicação.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273133 Nr: 3529-49.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALBERTON MARCONDES 

JUNIOR - OAB:145.135/MG

 [...]Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em 

razão da perda superveniente do objeto.Custas remanescentes pelo 

embargante. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

transação nos autos da execução.Em razão da extinção do feito, 

prejudicada a audiência já designada (fl. 168), motivo pelo qual determino o 

cancelamento do ato.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278463 Nr: 7767-14.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em face de 

Marcio Firmino, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 149/151 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Por conseguinte, proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação 

designada para o dia 23 de janeiro de 2019 às 16h.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes dispensadas, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292829 Nr: 19287-68.2018.811.0055

 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: MARCELO AMPELIO BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante não juntou 

documentos pessoais e comprovante de endereço.

Outrossim, deverá ainda adequar o valor da causa para englobar todas as 

parcelas vencidas do contrato de arrendamento, desde a data da penhora 

até a propositura da ação, somando-se mais uma prestação ao valor, nos 

termos do art. 292 do CPC.

Assim, intime-se o autor para sanar as irregularidades no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a emenda, voltem os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293940 Nr: 20058-46.2018.811.0055

 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: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DIOMEDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 
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LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA TENDO EM 

VISTA QUE A CORRESPONDENCIA RETORNOU COM A INFORMAÇÃO 

"NÃO EXISTE O NUMERO INDICADO", NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292756 Nr: 19223-58.2018.811.0055

 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: DALVA DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELSON GOMES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074

 Vistos,

Atente-se o Cartório ao cumprimento dos atos ordinatórios quando da 

pendência de prazo para manifestação das partes.

Considerando o envio equivocado dos autos À Real Brasil Consultoria, 

quando da abertura de prazo para defesa da parte embargada, reputo que 

restou prejudicada a defesa do embargado. Assim, defiro o pedido de fl. 

44/45 devolvendo-se o prazo para apresentação de defesa dos embargos 

apresentados.

No mais prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189389 Nr: 6210-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fls. 107/108).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

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 CPC, 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 

CPC, 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, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197895 Nr: 13072-81.2015.811.0055

 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: RITA LUCIA SILVA DE MELO, VALDEMAR LUCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA, 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA, SUELI FEITOSA, SERGIO RICARDO 

FEITOSA, ROSELI DOS SANTOS, ADMILSON ALVES TEIXEIRA, WALTER 

NERIS DE LIMA, VANDO NERIS DE LIMA, RITA LUCIA SILVA DE MELO, 

ADRIANA NERIS DE LIMA, WANILSON NERIS DE LIMA, ANGELICA NERIS 

DE LIMA, GLECIANE NERIS DE LIMA, MARCELO NERIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA ACOSTADA AS FLS. 327, ONDE FOI 

CERTIFICADO QUE DEIXOU DE CITAR WANILSON NERES DE LIMA PELOS 

MOTIVOS ELENCADOS AS FLS. 327, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213341 Nr: 4750-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a parte executada deverá 

comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II), inclusive quanto a à penhora de ativos financeiros procedida 

à fl. 35 junto ao sistema Bacenjud.Acaso bloqueado valor ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência.Outrossim, defiro a pesquisa de veículos em nome 

da parte executada via RENAJUD, cujo extrato segue anexo.Intime-se o 

exequente para se manifestar expressamente quanto aos resultados 

obtidos junto aos sistemas conveniados, com a indicação de bens 

penhoráveis, em caso de resultado infrutífero, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de levantamento de eventuais restrições.Além disso, 

intime-se o exequente para, em igual prazo, se manifestar expressamente 

quanto ao veículo penhorado à fl. 46 e não localizado, consoante certidão 

de fl. 53, sob pena de levantamento da restrição.Quedando-se inerte, 

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, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190283 Nr: 6882-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 
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OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente em desfavor do 

executado, no valor da última atualização nos autos (fls. 23V).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do CPC, 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, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO novo pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 145/146 em desfavor dos executados, 

no valor da última atualização nos autos (fl. 147), abatendo-se o valor 

levantado à fl. 165.

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, defiro a pesquisa de 

veículos em nome do executado via RENAJUD.

Por outro lado, indefiro, por ora, o pedido de consulta junto ao sistema 

INFOJUD, postergando sua análise para após a comprovação de 

esgotamento de diligências para tentativa de localização de bens em nome 

dos executados, notadamente consultas perante os Cartórios de 

Registros de Imóveis na Comarca na qual residem os executados, e nas 

demais que porventura possam ser encontrados bens em seu nome.

Por conseguinte, intime-se o exequente para se manifestar 

expressamente quanto o resultado das pesquisas realizadas, colacionar 

aos autos planilha de débito atualizada e comprovar a realização de 

diligência junto ao Cartório de Registro de Imóveis na qual residem os 

executados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280216 Nr: 9130-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Cooperativa 

Agropecuária dos produtores Rurais do polo de Tangará da Serra-MT em 

face de Felipe Mateus Anibale, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

As partes formularam acordo em fls.58/60, o qual foi homologado à fl. 61, 

permanecendo os autos suspensos aguardando de decurso do prazo 

para cumprimento do referido acordo.

 Devidamente intimados do término do prazo para cumprimento do acordo 

homologado, a parte exequente informou o cumprimento integral do acordo 

e pugnou pela extinção do feito (fl. 65).

Em seguida, autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas e despesas remanescentes pelo executado. Sem 

condenação em honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151405 Nr: 11555-46.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DE ALMEIDA-ME, VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inviável a suspensão ante a garantia forma da execuação.

Contudo, considerando-se a natureza dos bens penhorados, oficie-se ao 

Detran solicitando-se informações quanto às pendências administrativas e 

gravames dos veiculos e respectivas instituições financeira sobre os 

débitos pendentes.

Após, oportunize-se a manifestação do exequente quanto ao interesse na 

manutenção da penhora dos veiculos e existência de outros bens 

penhoráveis.

Manifestando-se favoravelmente ao levantamento da constrição e 

inexistindo outros bens penhoráveis, defiro o pedido de suspensão nos 

termos do artigo 921 do CPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256700 Nr: 22013-49.2017.811.0055

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA LORIN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes. Sem condenação de 

honorários.Preclusas as vias impugnativas, arquive-se, nos termos do 

artigo 456, §1º, da CNGC.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257648 Nr: 22907-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DURAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 [...]É o relato necessário.Fundamento e decido.Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido da demanda o dever de apresentação pela requerida dos 

extratos financeiros da parte autora e o montante investido junto à 

empresa requerida para embasamento de futura propositura de liquidação 

de sentença, não sendo os documentos acostados pela parte autora 

idôneos para substanciação das alegações de aquisição de conta Family, 

o valor investido e de créditos pendentes de restituição.Considerando-se 

a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288879 Nr: 16156-85.2018.811.0055

 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: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIE SUPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE KOSHIRO SAITO - 

OAB:187042/SP, JULIANA ROBERTA SAITO - OAB:211299/SP

 Vistos,

Com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes para que 

especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e, querendo, 

indiquem os pontos controvertidos da demanda a serem fixadas pelo 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 295796 Nr: 21689-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Vistos,

Designo audiência admonitória para a data de 25 de fevereiro de 2019, às 

16 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 271718 Nr: 2524-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JHONATAN TEIXEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos,

A defesa não alegou preliminares nem juntou documentos, motivo pelo 

qual deixo de aplicar o art. 409 do CPP.

Nos termos do art. 410 do CPP, designo audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h 30min, 

devendo constar no mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que 

as alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se os policiais, as testemunhas a serem inquiridas 

e o réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 155186 Nr: 3809-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFÉLIA RAMALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos,

Trata-se de processo executivo em que a reeducanda, por meio da 

Defensora Pública, postulou pela:

 a) extinção da punibilidade com relação à sanção do processo de código 

146169;

b) com base no decreto de indulto 9.246/2017, extinção da punibilidade no 

tocante à pena do processo de código 177269;

c) homologação das remições e;

 d) progressão do regime semiaberto para o aberto.

Requereu, ainda, encaminhamento de ofício para a direção da Cadeia 

Feminina solicitando informações acerca dos estudos realizados pela 

recuperanda em outros meses além de agosto, setembro e outubro de 

2013, bem como se trabalhou em outros meses além de maio a setembro 

de 2016.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou: a) 

pelo indeferimento dos pedidos de extinção da punibilidade em relação ao 

crime de tráfico de drogas e em relação ao pedido de indulto e; b) pelo 

deferimento do pedido de progressão de regime.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos bem como o cálculo de fl. 309, verifico que a 

sentenciada cumpriu integralmente a pena executada por meio deste 

processo, razão pela qual, nos termos do art. 66, II da Lei de Execuções 

Penais, EXTINGO A PUNIBILIDADE da recuperanda Ofélia Ramalho da 

Silva, com relação à sanção privativa de liberdade.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive ao Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159463 Nr: 8444-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11950-MT

 Autos nº: 8444-20.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 159463.

Vistos etc.

CONSIDERANDO que o réu Carlos Ariel da Silva foi devidamente intimado 

acerca do decisum de fls. 96/104 às fls. 119 verso, momento em que, de 

forma inequívoca, manifestou o desejo de recorrer;

CONSIDERANDO o teor da manifestação defensiva acostada às fls. 

124/124 verso;

CONSIDERANDO que no processo penal a vontade do réu, legítimo titular 

do direito de recorrer, deve prevalecer;

DELIBERO:

1) RECEBO, diante da tempestividade certificada às fls. 123, o recurso 

interposto pelo réu às fls. 119 verso, nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 

600, ambos do CPP.

 2) Nesta senda, considerando que o réu Carlos Ariel da Silva, com o 

falecimento de seu causídico (fls. 125), constituiu novo advogado 

particular, conforme se constata às fls. 125 verso, INTIME-SE a defesa 

técnica para oferecimento das razões, no prazo de oito (08) dias e, 

aportando aos autos, no mesmo prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada 

para contra-arrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

3.1) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 297976 Nr: 23192-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES LORRAN DA SILVA PEREIRA, 

NATAN DO PRADO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O

 Ex positis, em dissonância do parecer Ministerial (fls. 52/53):1)REDUZO a 

fiança outrora arbitrada ao indiciado Hércules Lorran da Silva Pereira, de 

dez (10) para cinco (05) salários mínimos, valor equivalente atualmente a 

R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), com fulcro nos 

artigos 325, § 1º, II e 326 do CPP, ficando o indiciado devidamente 

advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará 

obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for 

intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar 

de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou 

ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o 

lugar onde será encontrado, SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E 

DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA2)APÓS o recolhimento da 

fiança, LAVRE-SE o termo de fiança, e, após a apreensão da habilitação 

(já determinada no decisum de fls. 30/31), SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Hércvules Lorran da Silva 

Pereira, salvo se por outro motivo houver de permanecer preso, 

observando-se a necessidade de apreensão da habilitação do indiciado, 

na forma já decidida na audiência de custódia de fls. 30/31 verso. 

3)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado dos indiciados.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 133661 Nr: 3642-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AYRES DA SILVA - 

OAB:23869/O

 Autos nº: 3642-47.2011.811.0055.

Código Apolo nº: 133661.

 Vistos etc.

1) Atenta aos autos, tendo em mira que o réu Lázaro Dias dos Santos foi 

pessoalmente citado na Comarca de Cuiabá/MT, conforme certidão de fls. 

189, bem como, considerando que a medida cautelar de restrição de 

suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção da carteira nacional de habilitação foi imposta 

em desfavor do réu com a finalidade de compeli-lo a comparecer em Juízo, 

REVOGO a referida restrição, DEVENDO os órgãos competentes ser 

OFICIADOS para regularizar a situação do réu.

2) Na mesma senda, considerando o teor da certidão de fls. 180, na qual 

expõe que as missivas expedidas ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, 

com o fito de cumprir a ordem de soltura em favor do réu, não foram 

devidamente cumpridas em razão de que o mesmo já se encontrava em 

liberdade, DEPREQUE-SE a intimação do réu à referida Comarca no 

endereço atualizado às fls. 189, para que o mesmo compareça ao Juízo 

Deprecado, notadamente na Central de Monitoramento do Fórum, para que 

o decisum prolatado às fls. 168/168 verso seja efetivamente cumprido, 

especialmente no que tange à revogação de todas as medidas cautelares 

outrora impostas, inclusive, a de monitoramento eletrônico mediante 

“tornozeleira”.

3) No mais, tendo em vista que o réu possui advogado particular, INTIME-O 

para que, no prazo legal, apresente resposta.

4) Após a apresentação de defesa, caso seja necessário, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 05 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282130 Nr: 10741-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, ANDERSON 

CLEITON DE ALMEIDA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 10741-24.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282130.

Vistos etc.

1) Analisando as respostas apresentadas pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de janeiro de 2019, às 

13:00 horas.

2) INTIME-SE o réu Diego da Silva Oliveira para comparecimento, a fim de 

ser interrogado, sob pena de revelia.

 3) Considerando que o réu Anderson Cleiton de Almeida Amaral se 

encontra recluso na Penitência Central do Estado, DEPREQUE-SE a sua 

INTIMAÇÃO, assim como, o seu INTERROGATÓRIO ao Juízo da Comarca 

de Cuiabá/MT, a ser realizado em dia e hora que houver por bem designar, 

instruindo a missiva com os documentos necessários consignados no 

artigo 1.360 da CNGC.

4) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 07).

4.1) Tratando-se de testemunhas servidores públicos (investigadores de 

polícia), COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servirem, na forma 

do art. 221, § 1º, do CPP.

5) REQUISITE-SE o réu Diego da Silva Oliveira junto à Direção do 

estabelecimento penal onde se encontra custodiado.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa do réu Diego e à Defensoria 

Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas
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Juíza de Direito]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 4466-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FILHO SOUSA 

MENDES - OAB:23288/O

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

75/76:1)REVOGO a prisão preventiva decretada em face de Rildo Alves 

de Sousa, o que faço com arrimo no artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88 e 

artigo 316 do CPP. 2) Por se tratar de réu solto, EXPEÇA-SE o competente 

CONTRAMANDADO em favor do requerente Rildo Alves de Sousa, 

RECOLHENDO-SE o mandado de prisão expedido em favor do mesmo. 3) 

DEPREQUE-SE o cumprimento do CONTRAMANDADO DE PRISÃO, bem 

como, a CITAÇÃO pessoal do réu, nos termos do artigo 396-A do CPP, à 

Comarca de São Félix do Araguaia, a qual abrange o município de domicílio 

do réu, qual seja Novo Santo Antônio/MT. 4) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e ao Advogado do réu.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da 

Serra, 05 de dezembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-08.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. SIMONETI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010518-08.2013.8.11.0055. EXEQUENTE: L. F. SIMONETI - ME 

EXECUTADO: VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de 

pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica proposto 

por L. F. Simonetti-ME em desfavor dos sócios da executada Virtua Brasil 

On Linex Ltda, todos devidamente qualificados. Recebido o pedido, 

determinou-se a citação dos sócios nos endereços indicados no pedido 

(id. 10798527). Com o retorno dos ARs de citação, constatou-se que 

somente o sócio Marcio Bernardo dos Santos foi citado, restando negativa 

a diligência em face da segunda sócia Maria Antonia de Oliveira Santiago 

(id. 13834180). Intimado, o exequente postulou a expedição de carta 

precatória para citação dos sócios por Oficial de Justiça (id. 15019445). 

Em seguida os autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Considerando que o AR de citação da sócia Maria Antonia de 

Oliveira Santiago retornou com conclusão de que a mesma é 

desconhecida e o fato do exequente afirmar não houve modificação do 

seu endereço, defiro o pedido de expedição de missiva à Comarca de São 

Paulo/SP, no endereço indicado em id. 15019445, para fins de citação da 

sócia ainda não citada para apresentação de defesa, no prazo do artigo 

135 do CPC. No que tange o sócio Marcio Bernardo dos Santos, conforme 

cópia do AR juntado em id. 13834284, a citação já foi efetivada, motivo 

pelo qual desnecessária expedição de novo mandado para citação. Com o 

retorno da missiva, certifique-se o decurso do prazo para defesa dos 

sócios, após oportunize-se manifestação do exequente, oportunidade em 

que deverá apresentar cópia atualizada do contrato social e alterações da 

pessoa jurídica executada. Em seguida retornem os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Às providências. Marcos Terêncio Agostinho 

Pires. Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001189-52.2017.8.11.0055. REQUERENTE: KATIA CRISTINNA 

RODRIGUES REQUERIDO: DELCARO HOTEIS LTDA Vistos. Considerando a 

incompatibilidade da pauta de audiência deste gabinete redesigno nova 

data da audiência para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h00min (MT) 

perante este Juízo, a ser realizada na Sala de Audiências do Gabinete da 

5ª Vara Cível. No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. 

Intime-se e se cumpra, às providências. Marcos Terencio Agostinho Pires 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002664-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERSON DE JESUS TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 
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penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MARQUES CORVALAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, 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. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, 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. Deverá o exequente promover o necessário. 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. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010868-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TOMADON GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a homologação do acordo de ID 17075010, e por 

consequência a extinção do presente feito, determino o arquivamento 

destes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 14 de dezembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002672-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES AFONSO (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:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 14 de dezembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 
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Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011180-35.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TOGNON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

8011180-35.2014.8.11.0055. EXEQUENTE: LUCIANA TOGNON 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Cuida-se de cumprimento de sentença movido 

por Luciana Tognon em face de OI S/A em recuperação judicial, que 

condenou a executada em obrigação de fazer, indenização por danos 

morais, e multa por descumprimento de ordem judicial. Com o trânsito em 

julgado da sentença e do acórdão (id. 6309692), e instaurada a fase de 

cumprimento de sentença (id. 6309723), a executada foi devidamente 

intimada para pagamento da condenação, no valor de R$ 40.326,15, 

consubstanciado na indenização por danos morais fixados em R$ 

3.000,00 e astreintes até o limite de 40 salários mínimos, no valor de R$ 

35.200,00, todavia, pagou somente parte da condenação no valor de R$ 

3.716,50, atinente aos danos morais com as devidas atualizações, 

quedando-se inerte quanto os demais valores (id. 6309740 e 6309747). 

Assim, a exequente postulou a realização de penhora via Bacenjud nas 

contas bancárias da executada (id. 6309757). Deferida a penhora pelo 

valor remanescente (id. 6309787), restou frutífera, sendo penhorado o 

valor de R$ 46.313,92, devidamente atualizado (id. 6309778). Intimada da 

penhora, a parte executada apresentou impugnação à penhora sob os 

fundamentos de incompatibilidade da aplicação de astreintes, excesso de 

execução pela cobrança exorbitante da multa cominatória, redução das 

astreintes até o valor correspondente a obrigação principal de indenização 

por danos morais e materiais, desconsideração da incidência dos juros e 

correção monetária sobre a multa de astreintes e declaração de 

incompetência do Juizado especial para cobranças de valores acima do 

teto de 40 salários mínimos (id. 6309827). Intimada, a exequente 

manifestou-se no sentido de rejeição dos argumentos do executado (id. 

6309832). Os autos foram suspensos em razão do recebimento do pedido 

de recuperação judicial da executada em 14/10/2016. O Magistrado titular 

declarou-se suspeito nestes autos (id. 15430011). Após o deferimento da 

recuperação judicial, a requerida veio nos autos e postulou a extinção do 

presente feito pela novação, com a liberação dos valores vinculados ao 

feito à executada (id. 15952518). Após, os autos vieram conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o 

débito perseguido nos autos pende de julgamento de impugnação 

apresentada pelo executado, motivo pelo qual postergo a análise do 

pedido de extinção para após a homologação dos valores executados. No 

que tange ao objeto da presente execução, cumpre ressaltar que não há 

dúvida de que a imposição de astreintes nas obrigações de fazer ou não 

fazer tem como finalidade o cumprimento da determinação judicial, em 

consonância com o disposto no art. 461, § 5º, do Código de Processo 

Civil, verbis: Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 5º. Para 

a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 

medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, 

busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 

obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de 

força policial. De fato, a decisão judicial poderia se tornar inócua caso a 

obrigação de fazer ali determinada não fosse cumprida, sendo protelada 

ad aeternum, ou, no caso de descumprimento, o credor não fosse 

ressarcido pelas perdas e danos. No caso dos autos, a medida visou 

compelir a executada a proceder com adequações no plano da exequente, 

que foi indevidamente alterado e adequação das cobranças do plano 

irregular não contratado. Entretanto, a exequente alega que a ordem não 

foi cumprida, mesmo após a expedição de liminar em sentido contrário. 

Compulsando os autos verifico que a requerida permaneceu inerte mesmo 

após intimação para cumprimento da liminar concedida, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 em 30/10/2014 (id. 630973). Assim, em razão do 

descumprimento, a ordem foi reiterada e a multa majorada para R$ 

1.000,00 por dia de descumprimento, conforme decisão em 02/12/2014 (id. 

6309182), o que deu causa ao direito da exequente de exigir o pagamento 

da multa na fase de cumprimento de sentença. Contudo, em razão do 

reiterado descumprimento da ordem judicial por 198 dias, o valor pleiteado, 

na data da propositura do pedido executivo, alcançou a cifra de R$ 

198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). Todavia, em razão do alto 

valor, a exequente postulou a limitação das astreintes ao patamar de 40 

salários mínimos acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC (id. 

6309717). Em que pese o reiterado descumprimento da executada em dar 

cumprimento a liminar proferida, por outro lado, mostra-se juridicamente 

viável e razoável a redução do valor alcançado pela multa diária e a sua 

limitação ao patamar de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), 

à época da propositura do cumprimento de sentença, considerando-se 

que o teto máximo permitido nas ações propostas nos juizados especiais 

cíveis estaduais – 40 salários mínimos e naquela oportunidade, o valor 

pleiteado correspondia ao valor de 40 salários mínimo. – tendo em vista o 

permissivo legal do § 1º, I, do art. 537 do CPC, in verbis: “O juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 

vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 

excessiva;”. Nesse sentido é farta a jurisprudência, inclusive a do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO 

JUDICIAL - EXCESSO - REDUÇÃO - A multa pelo descumprimento de 

decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a 

quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares 

razoáveis. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido. (STJ - REsp 793.491/RN - (2005/0167371-8) - 4ª T. - Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha - DJU 06.11.2006) Caberá ao juízo de primeiro grau 

precisar a quantidade de dias em que incorreu em mora a recorrida, além 

do quantum devido a título de astreintes, jamais perdendo de vista a regra 

de proporcionalidade estampada no § 6º do art. 461 do CPC. 4. Recurso 

Especial provido. (STJ - RESP 200600772423 - (836349 MG) - 1ª T. - Rel. 

Min. José Delgado - DJU 09.11.2006 - p. 263) grifei. Torna-se cabível a 

redução de ofício da multa cominatória imposta para o cumprimento de 

obrigação quando esta desbordar de um critério de razoabilidade, 

afastando-se, assim, de sua finalidade, que é a de compelir ao 

cumprimento da obrigação, situação que se cogita no caso posto em 

exame, uma vez que se aproxima demasiadamente do valor cominado na 

própria obrigação. Aplicação do art. 461, § 6º do CPC. V - Agravo de 

instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJMA - AI 12.197/2005 - 

(57.913/2005) - São Luís - 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 

Maluf - J. 24.11.2005) PROCESSO CIVIL - ASTREINTES - POSSIBILIDADE, 

PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE REVISÃO DA MULTA ORIGINÁRIA DE 

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - OFENSA À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - 

SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - Uma vez verificado que a 

multa não cumpriu com sua função coercitiva, ou que o recebimento da 

mesma poderá implicar no enriquecimento indevido da parte contrária, o 

juiz poderá reduzir o crédito resultante da incidência das astreintes. 

Aplicação dos artigos 644 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil. A 

redução da multa não implica em ofensa à coisa julgada, posto que o 

crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita e, 

portanto, não faz parte das "questões já decididas, relativas à mesma 

lide". (artigo 471, CPC). Mesmo que o valor da multa seja reduzido pelo 

juízo da execução, em face da sua excessividade, o executado deve 

responder pela totalidade do ônus sucumbencial, posto que foi ele quem 

deu causa à execução ao não adimplir com as astreintes. Aplicação do 

princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido. (TJRS - APC 

70013433461 - 16ª C.Cív. - Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda - J. 

21.12.2005) (negrito nosso) Como visto alhures, o único objetivo das 

astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial e não provocar o 

enriquecimento sem causa do credor, o que fatalmente aconteceria se 

acatasse a quantia que o exequente pretende executar. Acrescente-se 

que o juiz não está adstrito à provocação da parte para impor, majorar ou 
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reduzir as astreintes, pois ele deverá agir sempre para garantir a 

autoridade e eficácia de suas decisões, conforme dispõe o art. 461 do 

CPC. De sorte que o juiz pode, mesmo de ofício, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou 

excessiva - inteligência do § 6º do artigo 461 do CPC. Pelo exposto, não 

vejo qualquer ofensa à coisa julgada e ao direito adquirido, ao princípio do 

controle hierárquico, à preclusão pro judicato ou à adstrição do juiz ao 

pedido da parte executada. Portanto, se a parte descumpre determinação 

judicial sujeita a cominação de multa diária, é possível que, mesmo na fase 

de cumprimento de sentença, o valor total das astreintes seja limitado ao 

conteúdo econômico do bem que se buscava a entrega ou da obrigação 

que se visava o cumprimento ou do ato que se queria a abstenção. 

Todavia, como constatado, verifica-se que a exequente já em petição de 

cumprimento de sentença, postulou a redução das astreintes ao patamar 

de 40 salários mínimos, o que prontamente foi deferido por este Juízo. 

Diante do exposto, não vislumbro motivo para exclusão ou redução das 

astreintes ao patamar da obrigação principal por danos morais, motivo pelo 

qual rejeito a impugnação à penhora ofertada pela parte executada. 

Assim, homologo o cálculo apresentado pela parte exequente em id. 

6309757, fixando o débito remanescente no valor de R$ 40.326,15 em 

31/05/2016. Da mesma forma não verifico ser causa modificação de 

competência do Juizado Especial quando os valores das obrigações 

suplantam o patamar de 40 salários mínimos, eis que a inadimplência do 

executado gera o direito do exequente a cobrança de juros e correção 

monetária. Considerando que o depósito dos valores atinentes à 

condenação por danos morais apresentado pela executada em id. 

6309740 e 6309747, no valor de R$ 3.716,50, foi realizado de forma 

espontânea em 13/05/2016, reputo que não se submete ao regime da 

recuperação judicial deferida posteriormente - portanto incontroverso - 

motivo pelo qual determino a imediata liberação dos valores depositados 

na conta judicial nº 2200104946552, à exequente, observando-se os 

termos pleiteados e conta indicada em id. 6309757, fl. 2, sendo 70% em 

favor da exequente e 30% em favor de sua patrona. Preclusas as vias 

impugnativas, levantado o valor incontroverso em favor da exequente, 

retornem os autos para análise do pedido de extinção em razão da 

novação do crédito, expedição de certidão de crédito à exequente e 

levantamento dos valores penhorados em favor da executada. 

Cumpra-se. Às providências. Marcos Terêncio Agostinho Pires Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1000221-85.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA TRAMUJAS 

FRANCIOSI REQUERIDO: ELLEN CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA Vistos. 

Inicialmente certifique-se o transito em julgado da sentença de id. 

15690466. Após, 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, 10 de dezembro de 2018. MARCOS TERENCIO AGOSTINHO 

PIRES Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

8012436-42.2016.8.11.0055. REQUERENTE: POLIANA FERNANDES 

COSTA REQUERIDO: PRIVALIA 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 
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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, 10 de dezembro de 2018. MARCOS TERENCIO AGOSTINHO 

PIRES Juiz de Direito em substituição legal
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Sobreveio aos autos requerimentos formulados pelo exequente 

nos IDs 16868516, 15245150 e 17084282, em que pretende novamente 

que este Juízo determine ao Estado reclamado, na forma determinada na 

sentença proferida nos autos, que o promova a 1º Sargento em 

25.12.2011 e a Subtenente em 25.12.2014. Não obstante o teor da decisão 

do ID 11180444, verifico alteração relevante que torna necessária a 

revisão do referido julgado e o acolhimento da pretensão do exequente. 

Isso se dá especialmente pelo teor dos documentos anexados às petições 

dos IDs 16868516. Com efeito, de acordo com os documentos anexados 

às referidas petições, verifica-se que a administração pública praticou ato 

tendente à promoção de todos os militares em situação semelhante ao do 

exequente, nos exatos termos por ele pretendidos nestes autos. 

Conforme a documentação em referência, é possível verificar que o 

Estado reclamado facultou aos militares interessados a promoção em 

questão, sob a única condição de que concordassem em desistir das 

ações já distribuídas, renunciando aos direitos nelas invocados. Embora o 

referido acordo não contemple o ora exequente, não há como chegar a 

outra conclusão, senão no sentido de que, com essa nova postura da 

administração pública, o julgado proferido nestes autos passa agora a 

contemplar, na íntegra, a pretensão por ele esposada neste procedimento 

de execução de sentença. Por ocasião da prolação da decisão do ID 

11180444, considerou-se a informação prestada pelo Estado executado 

no sentido de que não seria possível promover o exequente a 1º 

Sargento, a contar de 25.12.2011, porque não houve a apresentação do 

certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

(CAS), requisito obrigatório descrito no Decreto nº 2.468/2010. Como 

consequência, este Juízo considerou não ser possível as promoções 

ulteriores nas datas pretendidas pelo exequente, em razão da ausência do 

mencionado requisito obrigatório. Ocorre que, como dito anteriormente, 

surge nos autos fato novo e de grande relevância, que impele o Juízo a 

revisar o entendimento externado nessa decisão, para agora acolher na 

íntegra a pretensão do exequente. Esse evento consiste na alteração do 

posicionamento da própria administração pública, consistente no acordo e 

nas promoções publicadas (anexos às petições dos IDs 15245150 e 

17084282), que passou a considerar desnecessária a apresentação do 

CAS como requisito obrigatório para as promoções. Ora, em que pese o 

reclamante não tenha sido contemplado no referido “acordo”, não há como 

fugir à conclusão de que com esse posicionamento a administração 

pública está, no fundo, renunciando à exigência contida na norma acima 

mencionada, dispensando o único requisito que está impedindo as 

promoções almejadas pelo exequente. Há que se fazer referência, sob 

esse aspecto, a respeito do comportamento contraditório revelado pela 

administração pública, que termina por violar o princípio da segurança 

jurídica e da boa-fé objetiva, acarretando sério abalo à isonomia entre o 

exequente e os demais integrantes da corporação beneficiados com o 

mencionado acordo. Necessário ressaltar que não só aos particulares, 

mas também à administração pública é vedada a prática de atos 

contraditórios em todas as relações, sejam elas travadas com os 

administrados ou com seus próprios servidores. Nesse sentido, não há 

dúvida no sentido de que, nessas relações, a administração pública deve 

adotar condutas razoáveis, evitando aquelas que sejam ilógicas, 

contraditórias e surpreendentes, que no fundo representam violação ao 

princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. A vedação ao 

comportamento contraditório (ou venire contra factum proprium) resulta da 

proibição à violação do princípio da confiança, que por sua vez decorre da 

boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o qual impede que 

alguém venha a contradizer sua própria conduta após ter produzido em 

alguém ou para alguém uma certa expectativa. Como mencionado 

anteriormente, não há dúvida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, 

no sentido de que também à administração pública é vedada a adoção de 

posturas contraditórias, porquanto elas revelam clara violação aos 

princípios da razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. Essa 

constatação é resultante da conclusão no sentido de que a boa-fé objetiva 

tem sustentação no princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 

37, caput, da Constituição Federal, assim como no art. 2º, parágrafo único, 

IV, da Lei nº 9.784/1999 (que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal), segundo o qual a administração 

pública obedecerá, além dos princípios inerentes à gestão pública, também 

a “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.” 

Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. 

MATRÍCULA POR FORÇA DE LIMINAR. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. 

MANUTENÇÃO NA ACADEMIA, INGRESSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA 

POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃOPOSTERIORES À CASSAÇÃO DA 

DECISÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. 

ANULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA VULNERADOS. 

VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO DE QUE O 

CANDIDATO PREENCHIA O REQUISITO CUJA SUPOSTA AUSÊNCIA 

IMPEDIRA SUA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATENDIMENTO 

AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INGRESSO E 

EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. 1. Os princípios 

da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem 

que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que 

criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha 

adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, em 

razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo 

transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio dos 

administrados. 2. À luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, verifica-se que o Recorrente, em sentido material, 

preenchia os requisitos editalícios para admissão no Curso de Formação, 

inclusive aquele cuja ausência formal constituíra obstáculo inicial à sua 

matrícula e que ensejou o ajuizamento da ação judicial em cujo bojo obteve 

a liminar. 3. Hipótese em que, embora a liminar que autorizara a matrícula 

do Recorrente no Curso de Formação tivesse sido cassada, 

expressamente, em 18 de fevereiro de 1997 e não houvesse nenhum 

outro título judicial que determinasse sua permanência na carreira militar, 

não tomou a Administração nenhuma atitude no sentido de afastá-lo. Pelo 

contrário, além de permanecer matriculado até a conclusão do Curso de 

Formação, findada em 05 de dezembro de 1997, ingressou na carreira e, 

ainda, foi promovido, em 05 de outubro de 1998, à patente de 2º Tenente, 

vindo a ser anulados esses atos tão-somente em 21 de maio de 2002. 4. A 

ausência de atos administrativos tendentes a excluir o Recorrente das 

fileiras militares após a cassação da liminar, corroborada pela existência 

de atos em sentido contrário (manutenção no Curso, promoção), além da 

instauração de processo administrativo, pela Academia de Polícia Militar, 

de ofício, para tornar definitiva a matrícula que fora efetivada, inicialmente, 

em razão de liminar, fez criar uma certeza de que a questão do seu 

ingresso na carreira militar estava resolvida. 5. Os atos de admissão e 

promoção do Recorrente praticados pela Administração,bem como o longo 

tempo em que eles vigoraram, indicavam, dentro da perspectiva da boa-fé, 

que o seu ingresso na carreira militar já havia se incorporado, 

definitivamente, ao seu patrimônio jurídico, pelo que sua anulação, com 

base em fato anterior à prática dos atos anulados (cassação da liminar), 

feriram os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, tendo sido 

infringida a cláusula venire contra factum proprium ou da vedação ao 

comportamento contraditório. 6. Hipótese concreta que não cuida da 

aplicação da teoria do fato consumado para convalidar ato ilegal, o que é 

rechaçado por esta Corte, mas de fazê-la incidir, juntamente com os 

princípios da segurança jurídica e boa-fé, para tornar sem efeito atos 

praticados com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, 

9razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso ordinário provido para 

conceder a segurança e anular o ato que cassou a promoção do 

Recorrente à patente de 1º Tenente, bem como o ato que determinou sua 

exclusão dos quadros da Polícia Militar, determinando seu imediato retorno 

à função ocupada, com todos os consectários jurídico-financeiros dele 
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decorrentes. (STJ - RMS 20572/DF – Relatora Ministra LAURITA VAZ – 

Quinta Turma - DJe 15/12/2009) PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – 

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO – 

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDAMUS – INEXISTÊNCIA – 

IMPERATIVOS DE BOA-FÉ OBJETIVA – APLICABILIDADE À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – 

INAPLICABILIDADE AO CASO – PROPOSIÇÃO DE LEI QUE TRATA DE 

EXTINÇÃO DE DELEGAÇÃO – COMPETENTE O PODER LEGISLATIVO – 

TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – 

FINALIDADE PÚBLICA DA DELEGAÇÃO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ENSEJA A EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO. 1. Não há perda de objeto em 

mandado de segurança quando a AdministraçãoPública, por meio de 

autoridade incompetente, edita ato administrativo e, depois, a autoridade 

competente o ratifica. A alegação de perda de objeto, neste caso, é 

"venirecontra factum proprium", conduta vedada ao agente público em 

face do princípio da boa-fé objetiva na seara pública, na forma do inciso IV 

do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 9.784/99. 2. Não é pertinente 

também ao caso a "teoria da encampação", pois esta é aplicada quando: 

(1) existe vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações 

e a que ordenou a prática do ato impugnado; (2) ausência de modificação 

de competência estabelecida na Constituição Federal; e, (3) manifestação 

a respeito do mérito nas informações prestadas, requisitos inexistentes no 

presente mandamus. 3. É competente o Poder Legislativo para iniciar 

projeto de lei que trata da extinção de delegação. Não há confundir 

extinção de delegação com extinção de cargo ou ofício do Poder 

Judiciário. Não se trata aqui de extinção de cargo ou ofício, tanto que o 

Presidente do Tribunal de Justiça declarou sua vacância. (Existe, mas não 

está ocupado). 4. Esta Corte Superior, como instância de superposição, 

detém jurisdição nacional sobre a Justiças Estadual e Federal e, ainda, 

considerando estar a causa pronta para ser julgada, por prescindir de 

dilação probatória, cabível, in casu, o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC 

(Teoria da causa madura). Precedentes. 5. Delegação não é título de 

nobreza nem título acadêmico, existindo não em função da pessoa que a 

exerce mas em função do interesse público primário, devendo, portanto, 

haver previsões legais de perda e extinção (Lei n. 8.935/94). A 

aposentação voluntária enseja, na forma do inciso II do artigo 39 da Lei n. 

8.935/94, a extinção da delegação. Recurso ordinário em mandado de 

segurança improvido. (RMS 29493/DF – Relator Ministro HUMBERTO 

MARTINS– Segunda Turma - DJe 01/07/2009)” Quando a administração 

pública pratica ato contraditório, pode acabar por violar tanto o princípio da 

isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal), quanto o princípio da 

impessoalidade (art. 37 da CF). É isso exatamente o que está ocorrendo 

neste caso concreto. Com efeito, pelo que se depreende da 

documentação anexada às petições acima referidas, a administração 

pública houve por bem deixar de exigir o requisito que anteriormente 

impedia a promoção almejada pelo reclamante. A despeito de não ter o 

exequente sido incluído no “acordo” em questão, não há dúvida de que 

não pode receber tratamento diferenciado (sob o aspecto da exigência do 

requisito em questão – CAS/EAS) em relação aos demais militares que 

concordaram em celebrar o mencionado “pacto”. O que se conclui, com a 

nova postura adotada pela administração pública, ao celebrar o “acordo” 

em questão, é que ela passou a entender ser desnecessária a exigência 

do aludido requisito. Ora, se assim agora entende, pela possibilidade de 

dispensa do requisito, não pode exigir que apenas o reclamante o cumpra 

para se ver promovido. Partindo-se dessa premissa, no sentido de que a 

própria administração reputa ser dispensável o mencionado requisito, não 

vislumbro como não acolher a manifestação do exequente. Especialmente 

porque as promoções na forma pretendidas pelo exequente agora estão 

em perfeita consonância com o comando judicial contido no dispositivo da 

sentença do ID 6780022. Isso porque, conforme já mencionado por este 

Juízo anteriormente, a sentença se ateve à questão temporal para cada 

promoção subsequente, e que aplique as regras vigentes a cada período 

de aquisição para essas novas promoções. Ora, se a própria 

administração considera desnecessário, por parte de todos os outros 

oficiais que estão na mesma situação jurídica do exequente, o 

cumprimento do requisito que o impedia de ser promovido, é evidente que 

ele também cumpria todos os requisitos para se ver promovido pela 

mesma forma. Ressalte-se, por fim, que o fato do exequente não ter 

aderido ao termo de “acordo” ora referido, não exerce qualquer influência 

na conclusão ora adotada, tendo em vista que a pretensão do exequente 

se sustenta em sentença transitada em julgado e pode agora ser exercida 

diante da dispensabilidade do requisito pela própria administração pública 

conforme acima mencionado. Por todo o exposto, acolho o requerimento 

formulado pelo exequente nas petições dos IDs 15245150 e 17084282, 

para o fim de determinar ao Estado executado que, além do que já foi 

cumprido, também considere o exequente promovido a 1º Sargento em 

25.12.2011 e a Subtenente em 25.12.2014. Nesse sentido, intime-se o 

Estado executado e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso para que satisfaçam a obrigação na forma ora determinada, 

promovendo o necessário à regularização de sua situação funcional, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia, até o limite máximo equivalente a 60 (sessenta) 

salários mínimos, facultando-se a apresentação de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, que terá início imediatamente após o término do prazo 

estabelecido para satisfação da obrigação, na forma do art. 536, § 4º, c.c. 

art. 525, do CPC, oportunidade em que poderá alegar qualquer das 

matérias descritas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995 (aplicável por força 

do art. 27 da Lei nº 12.153/2009). Por economia processual, considerando 

que decisão de idêntico teor foi proferida nos três processos que são 

conexos (Processo nº 8010910-40.2016.8.11.0055, Processo nº 

8010976-20.2016.8.11.0055 e Processo nº 8010995-26.2016.8.11.0055), 

a presente determinação deverá ser cumprida mediante expedição de uma 

única carta precatória. Após, tornem os autos conclusos para sentença 

dos embargos à execução pendentes de julgamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Sobreveio aos autos requerimentos formulados pelo exequente 

nos IDs 16869198, 15245169 e 17084264, em que pretende novamente 

que este Juízo determine ao Estado reclamado, na forma determinada na 

sentença proferida nos autos, que o promova a 1º Sargento em 

25.12.2011 e a Subtenente em 25.12.2014. Não obstante o teor da decisão 

do ID 11180422, verifico alteração relevante que torna necessária a 

revisão do referido julgado e o acolhimento da pretensão do exequente. 

Isso se dá especialmente pelo teor dos documentos anexados às petições 

dos IDs 16869198. Com efeito, de acordo com os documentos anexados 

às referidas petições, verifica-se que a administração pública praticou ato 

tendente à promoção de todos os militares em situação semelhante ao do 

exequente, nos exatos termos por ele pretendidos nestes autos. 

Conforme a documentação em referência, é possível verificar que o 

Estado reclamado facultou aos militares interessados a promoção em 

questão, sob a única condição de que concordassem em desistir das 

ações já distribuídas, renunciando aos direitos nelas invocados. Embora o 

referido acordo não contemple o ora exequente, não há como chegar a 

outra conclusão, senão no sentido de que, com essa nova postura da 

administração pública, o julgado proferido nestes autos passa agora a 

contemplar, na íntegra, a pretensão por ele esposada neste procedimento 

de execução de sentença. Por ocasião da prolação da decisão do ID 

11180422, considerou-se a informação prestada pelo Estado executado 

no sentido de que não seria possível promover o exequente a 1º 

Sargento, a contar de 25.12.2011, porque não houve a apresentação do 

certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 

(CAS), requisito obrigatório descrito no Decreto nº 2.468/2010. Como 

consequência, este Juízo considerou não ser possível as promoções 

ulteriores nas datas pretendidas pelo exequente, em razão da ausência do 

mencionado requisito obrigatório. Ocorre que, como dito anteriormente, 

surge nos autos fato novo e de grande relevância, que impele o Juízo a 

revisar o entendimento externado nessa decisão, para agora acolher na 

íntegra a pretensão do exequente. Esse evento consiste na alteração do 

posicionamento da própria administração pública, consistentes no acordo 

e nas promoções publicados (anexo à petição do ID 16869198), que 

passou a considerar desnecessária a apresentação do CAS como 

requisito obrigatório para as promoções. Ora, em que pese o reclamante 
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não tenha sido contemplado no referido “acordo”, não há como fugir à 

conclusão de que com esse posicionamento a administração pública está, 

no fundo, renunciando à exigência contida na norma acima mencionada, 

dispensando o único requisito que está impedindo as promoções 

almejadas pelo exequente. Há que se fazer referência, sob esse aspecto, 

a respeito do comportamento contraditório revelado pela administração 

pública, que termina por violar o princípio da segurança jurídica e da 

boa-fé objetiva, acarretando sério abalo à isonomia entre o exequente e 

os demais integrantes da corporação beneficiados com o mencionado 

acordo. Necessário ressaltar que não só aos particulares, mas também à 

administração pública é vedada a prática de atos contraditórios em todas 

as relações, sejam elas travadas com os administrados ou com seus 

próprios servidores. Nesse sentido, não há dúvida no sentido de que, 

nessas relações, a administração pública deve adotar condutas 

razoáveis, evitando aquelas que sejam ilógicas, contraditórias e 

surpreendentes, que no fundo representam violação ao princípio da 

segurança jurídica e da boa-fé objetiva. A vedação ao comportamento 

contraditório (ou venire contra factum proprium) resulta da proibição à 

violação do princípio da confiança, que por sua vez decorre da boa-fé 

objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o qual impede que alguém 

venha a contradizer sua própria conduta após ter produzido em alguém ou 

para alguém uma certa expectativa. Como mencionado anteriormente, não 

há dúvida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, no sentido de que 

também à administração pública é vedada a adoção de posturas 

contraditórias, porquanto elas revelam clara violação aos princípios da 

razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. Essa constatação é 

resultante da conclusão no sentido de que a boa-fé objetiva tem 

sustentação no princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37, 

caput, da Constituição Federal, assim como no art. 2º, parágrafo único, IV, 

da Lei nº 9.784/1999 (que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal), segundo o qual a administração 

pública obedecerá, além dos princípios inerentes à gestão pública, também 

a “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.” 

Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. 

MATRÍCULA POR FORÇA DE LIMINAR. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. 

MANUTENÇÃO NA ACADEMIA, INGRESSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA 

POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃOPOSTERIORES À CASSAÇÃO DA 

DECISÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. 

ANULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA VULNERADOS. 

VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO DE QUE O 

CANDIDATO PREENCHIA O REQUISITO CUJA SUPOSTA AUSÊNCIA 

IMPEDIRA SUA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATENDIMENTO 

AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INGRESSO E 

EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. 1. Os princípios 

da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem 

que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que 

criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha 

adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, em 

razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo 

transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio dos 

administrados. 2. À luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, verifica-se que o Recorrente, em sentido material, 

preenchia os requisitos editalícios para admissão no Curso de Formação, 

inclusive aquele cuja ausência formal constituíra obstáculo inicial à sua 

matrícula e que ensejou o ajuizamento da ação judicial em cujo bojo obteve 

a liminar. 3. Hipótese em que, embora a liminar que autorizara a matrícula 

do Recorrente no Curso de Formação tivesse sido cassada, 

expressamente, em 18 de fevereiro de 1997 e não houvesse nenhum 

outro título judicial que determinasse sua permanência na carreira militar, 

não tomou a Administração nenhuma atitude no sentido de afastá-lo. Pelo 

contrário, além de permanecer matriculado até a conclusão do Curso de 

Formação, findada em 05 de dezembro de 1997, ingressou na carreira e, 

ainda, foi promovido, em 05 de outubro de 1998, à patente de 2º Tenente, 

vindo a ser anulados esses atos tão-somente em 21 de maio de 2002. 4. A 

ausência de atos administrativos tendentes a excluir o Recorrente das 

fileiras militares após a cassação da liminar, corroborada pela existência 

de atos em sentido contrário (manutenção no Curso, promoção), além da 

instauração de processo administrativo, pela Academia de Polícia Militar, 

de ofício, para tornar definitiva a matrícula que fora efetivada, inicialmente, 

em razão de liminar, fez criar uma certeza de que a questão do seu 

ingresso na carreira militar estava resolvida. 5. Os atos de admissão e 

promoção do Recorrente praticados pela Administração,bem como o longo 

tempo em que eles vigoraram, indicavam, dentro da perspectiva da boa-fé, 

que o seu ingresso na carreira militar já havia se incorporado, 

definitivamente, ao seu patrimônio jurídico, pelo que sua anulação, com 

base em fato anterior à prática dos atos anulados (cassação da liminar), 

feriram os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, tendo sido 

infringida a cláusula venire contra factum proprium ou da vedação ao 

comportamento contraditório. 6. Hipótese concreta que não cuida da 

aplicação da teoria do fato consumado para convalidar ato ilegal, o que é 

rechaçado por esta Corte, mas de fazê-la incidir, juntamente com os 

princípios da segurança jurídica e boa-fé, para tornar sem efeito atos 

praticados com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, 

9razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso ordinário provido para 

conceder a segurança e anular o ato que cassou a promoção do 

Recorrente à patente de 1º Tenente, bem como o ato que determinou sua 

exclusão dos quadros da Polícia Militar, determinando seu imediato retorno 

à função ocupada, com todos os consectários jurídico-financeiros dele 

decorrentes. (STJ - RMS 20572/DF – Relatora Ministra LAURITA VAZ – 

Quinta Turma - DJe 15/12/2009) PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – 

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO – 

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDAMUS – INEXISTÊNCIA – 

IMPERATIVOS DE BOA-FÉ OBJETIVA – APLICABILIDADE À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – 

INAPLICABILIDADE AO CASO – PROPOSIÇÃO DE LEI QUE TRATA DE 

EXTINÇÃO DE DELEGAÇÃO – COMPETENTE O PODER LEGISLATIVO – 

TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – 

FINALIDADE PÚBLICA DA DELEGAÇÃO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ENSEJA A EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO. 1. Não há perda de objeto em 

mandado de segurança quando a AdministraçãoPública, por meio de 

autoridade incompetente, edita ato administrativo e, depois, a autoridade 

competente o ratifica. A alegação de perda de objeto, neste caso, é 

"venirecontra factum proprium", conduta vedada ao agente público em 

face do princípio da boa-fé objetiva na seara pública, na forma do inciso IV 

do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 9.784/99. 2. Não é pertinente 

também ao caso a "teoria da encampação", pois esta é aplicada quando: 

(1) existe vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações 

e a que ordenou a prática do ato impugnado; (2) ausência de modificação 

de competência estabelecida na Constituição Federal; e, (3) manifestação 

a respeito do mérito nas informações prestadas, requisitos inexistentes no 

presente mandamus. 3. É competente o Poder Legislativo para iniciar 

projeto de lei que trata da extinção de delegação. Não há confundir 

extinção de delegação com extinção de cargo ou ofício do Poder 

Judiciário. Não se trata aqui de extinção de cargo ou ofício, tanto que o 

Presidente do Tribunal de Justiça declarou sua vacância. (Existe, mas não 

está ocupado). 4. Esta Corte Superior, como instância de superposição, 

detém jurisdição nacional sobre a Justiças Estadual e Federal e, ainda, 

considerando estar a causa pronta para ser julgada, por prescindir de 

dilação probatória, cabível, in casu, o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC 

(Teoria da causa madura). Precedentes. 5. Delegação não é título de 

nobreza nem título acadêmico, existindo não em função da pessoa que a 

exerce mas em função do interesse público primário, devendo, portanto, 

haver previsões legais de perda e extinção (Lei n. 8.935/94). A 

aposentação voluntária enseja, na forma do inciso II do artigo 39 da Lei n. 

8.935/94, a extinção da delegação. Recurso ordinário em mandado de 

segurança improvido. (RMS 29493/DF – Relator Ministro HUMBERTO 

MARTINS– Segunda Turma - DJe 01/07/2009)” Quando a administração 

pública pratica ato contraditório, pode acabar por violar tanto o princípio da 

isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal), quanto o princípio da 

impessoalidade (art. 37 da CF). É isso exatamente o que está ocorrendo 

neste caso concreto. Com efeito, pelo que se depreende da 

documentação anexada às petições acima referidas, a administração 

pública houve por bem deixar de exigir o requisito que anteriormente 

impedia a promoção almejada pelo reclamante. A despeito de não ter o 

exequente sido incluído no “acordo” em questão, não há dúvida de que 

não pode receber tratamento diferenciado (sob o aspecto da exigência do 

requisito em questão – CAS/EAS) em relação aos demais militares que 

concordaram em celebrar o mencionado “pacto”. O que se conclui, com a 

nova postura adotada pela administração pública, ao celebrar o “acordo” 

em questão, é que ela passou a entender ser desnecessária a exigência 

do aludido requisito. Ora, se assim agora entende, pela possibilidade de 
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dispensa do requisito, não pode exigir que apenas o reclamante o cumpra 

para se ver promovido. Partindo-se dessa premissa, no sentido de que a 

própria administração reputa ser dispensável o mencionado requisito, não 

vislumbro como não acolher a manifestação do exequente. Especialmente 

porque as promoções na forma pretendidas pelo exequente agora estão 

em perfeita consonância com o comando judicial contido no dispositivo da 

sentença do ID 6780049. Isso porque, conforme já mencionado por este 

Juízo anteriormente, a sentença se ateve à questão temporal para cada 

promoção subsequente, e que aplique as regras vigentes a cada período 

de aquisição para essas novas promoções. Ora, se a própria 

administração considera desnecessário, por parte de todos os outros 

oficiais que estão na mesma situação jurídica do exequente, o 

cumprimento do requisito que o impedia de ser promovido, é evidente que 

ele também cumpria todos os requisitos para se ver promovido pela 

mesma forma. Ressalte-se, por fim, que o fato do exequente não ter 

aderido ao termo de “acordo” ora referido, não exerce qualquer influência 

na conclusão ora adotada, tendo em vista que a pretensão do exequente 

se sustenta em sentença transitada em julgado e pode agora ser exercida 

diante da dispensabilidade do requisito pela própria administração pública 

conforme acima mencionado. Por todo o exposto, acolho o requerimento 

formulado pelo exequente nas petições dos IDs 16869198, 15245169 e 

17084264, para o fim de determinar ao Estado executado que, além do que 

já foi cumprido, também considere o exequente promovido a 1º Sargento 

em 25.12.2011 e a Subtenente em 25.12.2014. Nesse sentido, intime-se o 

Estado executado e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso para que satisfaçam a obrigação na forma ora determinada, 

promovendo o necessário à regularização de sua situação funcional, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia, até o limite máximo equivalente a 60 (sessenta) 

salários mínimos, facultando-se a apresentação de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, que terá início imediatamente após o término do prazo 

estabelecido para satisfação da obrigação, na forma do art. 536, § 4º, c.c. 

art. 525, do CPC, oportunidade em que poderá alegar qualquer das 

matérias descritas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995 (aplicável por força 

do art. 27 da Lei nº 12.153/2009). Por economia processual, considerando 

que decisão de idêntico teor foi proferida nos três processos que são 

conexos (Processo nº 8010910-40.2016.8.11.0055, Processo nº 

8010976-20.2016.8.11.0055 e Processo nº 8010995-26.2016.8.11.0055), 

a presente determinação deverá ser cumprida mediante expedição de uma 

única carta precatória. Após, tornem os autos conclusos para sentença 

dos embargos à execução pendentes de julgamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Sobreveio aos autos requerimentos formulados pelo exequente 

nos IDs 15243080, 16868029 e 17083868, em que pretende novamente 

que este Juízo determine ao Estado reclamado, na forma determinada na 

sentença proferida nos autos, que o promova a 1º Sargento em 

25.12.2011 e a Subtenente em 25.12.2014. Não obstante o teor da decisão 

do ID 11176282, verifico alteração relevante que torna necessária a 

revisão do referido julgado e o acolhimento da pretensão do exequente. 

Isso se dá especialmente pelo teor dos documentos anexados às petições 

dos IDs 16868029 e 17083868. Com efeito, de acordo com os documentos 

anexados à referida petição, verifica-se que a administração pública 

praticou ato tendente à promoção de todos os militares em situação 

semelhante ao do exequente, nos exatos termos por ele pretendidos 

nestes autos. Conforme a documentação em referência, é possível 

verificar que o Estado reclamado facultou aos militares interessados a 

promoção em questão, sob a única condição de que concordassem em 

desistir das ações já distribuídas, renunciando aos direitos nelas 

invocados. Embora o referido acordo não contemple o ora exequente, não 

há como chegar a outra conclusão, senão no sentido de que, com essa 

nova postura da administração pública, o julgado proferido nestes autos 

passa agora a contemplar, na íntegra, a pretensão por ele esposada neste 

procedimento de execução de sentença. Por ocasião da prolação da 

decisão do ID 11176282, considerou-se a informação prestada pelo 

Estado executado no sentido de que não seria possível promover o 

exequente a 1º Sargento, a contar de 25.12.2011, porque não houve a 

apresentação do certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento 

de Sargentos (CAS), requisito obrigatório descrito no Decreto nº 

2.468/2010. Como consequência, este Juízo considerou não ser possível 

as promoções ulteriores nas datas pretendidas pelo exequente, em razão 

da ausência do mencionado requisito obrigatório. Ocorre que, como dito 

anteriormente, surge nos autos fato novo e de grande relevância, que 

impele o Juízo a revisar o entendimento externado nessa decisão, para 

agora acolher na íntegra a pretensão do exequente. Esse evento consiste 

na alteração do posicionamento da própria administração pública, 

consistente no acordo e promoções publicados (anexos às petições dos 

IDs 16868029 e 17083868), que passou a considerar desnecessária a 

apresentação do CAS como requisito obrigatório para as promoções. Ora, 

em que pese o reclamante não tenha sido contemplado no referido 

“acordo”, não há como fugir à conclusão de que com esse posicionamento 

a administração pública está, no fundo, renunciando à exigência contida 

na norma acima mencionada, dispensando o único requisito que está 

impedindo as promoções almejadas pelo exequente. Há que se fazer 

referência, sob esse aspecto, a respeito do comportamento contraditório 

revelado pela administração pública, que termina por violar o princípio da 

segurança jurídica e da boa-fé objetiva, acarretando sério abalo à 

isonomia entre o exequente e os demais integrantes da corporação 

beneficiados com o mencionado acordo. Necessário ressaltar que não só 

aos particulares, mas também à administração pública é vedada a prática 

de atos contraditórios em todas as relações, sejam elas travadas com os 

administrados ou com seus próprios servidores. Nesse sentido, não há 

dúvida no sentido de que, nessas relações, a administração pública deve 

adotar condutas razoáveis, evitando aquelas que sejam ilógicas, 

contraditórias e surpreendentes, que no fundo representam violação ao 

princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. A vedação ao 

comportamento contraditório (ou venire contra factum proprium) resulta da 

proibição à violação do princípio da confiança, que por sua vez decorre da 

boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o qual impede que 

alguém venha a contradizer sua própria conduta após ter produzido em 

alguém ou para alguém uma certa expectativa. Como mencionado 

anteriormente, não há dúvida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, 

no sentido de que também à administração pública é vedada a adoção de 

posturas contraditórias, porquanto elas revelam clara violação aos 

princípios da razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. Essa 

constatação é resultante da conclusão no sentido de que a boa-fé objetiva 

tem sustentação no princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 

37, caput, da Constituição Federal, assim como no art. 2º, parágrafo único, 

IV, da Lei nº 9.784/1999 (que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal), segundo o qual a administração 

pública obedecerá, além dos princípios inerentes à gestão pública, também 

a “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.” 

Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. 

MATRÍCULA POR FORÇA DE LIMINAR. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. 

MANUTENÇÃO NA ACADEMIA, INGRESSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA 

POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃOPOSTERIORES À CASSAÇÃO DA 

DECISÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. 

ANULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA VULNERADOS. 

VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO DE QUE O 

CANDIDATO PREENCHIA O REQUISITO CUJA SUPOSTA AUSÊNCIA 

IMPEDIRA SUA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATENDIMENTO 

AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INGRESSO E 

EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. 1. Os princípios 

da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem 

que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que 

criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha 

adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, em 

razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo 

transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio dos 
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administrados. 2. À luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, verifica-se que o Recorrente, em sentido material, 

preenchia os requisitos editalícios para admissão no Curso de Formação, 

inclusive aquele cuja ausência formal constituíra obstáculo inicial à sua 

matrícula e que ensejou o ajuizamento da ação judicial em cujo bojo obteve 

a liminar. 3. Hipótese em que, embora a liminar que autorizara a matrícula 

do Recorrente no Curso de Formação tivesse sido cassada, 

expressamente, em 18 de fevereiro de 1997 e não houvesse nenhum 

outro título judicial que determinasse sua permanência na carreira militar, 

não tomou a Administração nenhuma atitude no sentido de afastá-lo. Pelo 

contrário, além de permanecer matriculado até a conclusão do Curso de 

Formação, findada em 05 de dezembro de 1997, ingressou na carreira e, 

ainda, foi promovido, em 05 de outubro de 1998, à patente de 2º Tenente, 

vindo a ser anulados esses atos tão-somente em 21 de maio de 2002. 4. A 

ausência de atos administrativos tendentes a excluir o Recorrente das 

fileiras militares após a cassação da liminar, corroborada pela existência 

de atos em sentido contrário (manutenção no Curso, promoção), além da 

instauração de processo administrativo, pela Academia de Polícia Militar, 

de ofício, para tornar definitiva a matrícula que fora efetivada, inicialmente, 

em razão de liminar, fez criar uma certeza de que a questão do seu 

ingresso na carreira militar estava resolvida. 5. Os atos de admissão e 

promoção do Recorrente praticados pela Administração,bem como o longo 

tempo em que eles vigoraram, indicavam, dentro da perspectiva da boa-fé, 

que o seu ingresso na carreira militar já havia se incorporado, 

definitivamente, ao seu patrimônio jurídico, pelo que sua anulação, com 

base em fato anterior à prática dos atos anulados (cassação da liminar), 

feriram os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, tendo sido 

infringida a cláusula venire contra factum proprium ou da vedação ao 

comportamento contraditório. 6. Hipótese concreta que não cuida da 

aplicação da teoria do fato consumado para convalidar ato ilegal, o que é 

rechaçado por esta Corte, mas de fazê-la incidir, juntamente com os 

princípios da segurança jurídica e boa-fé, para tornar sem efeito atos 

praticados com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, 

9razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso ordinário provido para 

conceder a segurança e anular o ato que cassou a promoção do 

Recorrente à patente de 1º Tenente, bem como o ato que determinou sua 

exclusão dos quadros da Polícia Militar, determinando seu imediato retorno 

à função ocupada, com todos os consectários jurídico-financeiros dele 

decorrentes. (STJ - RMS 20572/DF – Relatora Ministra LAURITA VAZ – 

Quinta Turma - DJe 15/12/2009) PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – 

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO – 

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDAMUS – INEXISTÊNCIA – 

IMPERATIVOS DE BOA-FÉ OBJETIVA – APLICABILIDADE À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – 

INAPLICABILIDADE AO CASO – PROPOSIÇÃO DE LEI QUE TRATA DE 

EXTINÇÃO DE DELEGAÇÃO – COMPETENTE O PODER LEGISLATIVO – 

TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – 

FINALIDADE PÚBLICA DA DELEGAÇÃO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ENSEJA A EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO. 1. Não há perda de objeto em 

mandado de segurança quando a AdministraçãoPública, por meio de 

autoridade incompetente, edita ato administrativo e, depois, a autoridade 

competente o ratifica. A alegação de perda de objeto, neste caso, é 

"venirecontra factum proprium", conduta vedada ao agente público em 

face do princípio da boa-fé objetiva na seara pública, na forma do inciso IV 

do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 9.784/99. 2. Não é pertinente 

também ao caso a "teoria da encampação", pois esta é aplicada quando: 

(1) existe vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações 

e a que ordenou a prática do ato impugnado; (2) ausência de modificação 

de competência estabelecida na Constituição Federal; e, (3) manifestação 

a respeito do mérito nas informações prestadas, requisitos inexistentes no 

presente mandamus. 3. É competente o Poder Legislativo para iniciar 

projeto de lei que trata da extinção de delegação. Não há confundir 

extinção de delegação com extinção de cargo ou ofício do Poder 

Judiciário. Não se trata aqui de extinção de cargo ou ofício, tanto que o 

Presidente do Tribunal de Justiça declarou sua vacância. (Existe, mas não 

está ocupado). 4. Esta Corte Superior, como instância de superposição, 

detém jurisdição nacional sobre a Justiças Estadual e Federal e, ainda, 

considerando estar a causa pronta para ser julgada, por prescindir de 

dilação probatória, cabível, in casu, o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC 

(Teoria da causa madura). Precedentes. 5. Delegação não é título de 

nobreza nem título acadêmico, existindo não em função da pessoa que a 

exerce mas em função do interesse público primário, devendo, portanto, 

haver previsões legais de perda e extinção (Lei n. 8.935/94). A 

aposentação voluntária enseja, na forma do inciso II do artigo 39 da Lei n. 

8.935/94, a extinção da delegação. Recurso ordinário em mandado de 

segurança improvido. (RMS 29493/DF – Relator Ministro HUMBERTO 

MARTINS– Segunda Turma - DJe 01/07/2009)” Quando a administração 

pública pratica ato contraditório, pode acabar por violar tanto o princípio da 

isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal), quanto o princípio da 

impessoalidade (art. 37 da CF). É isso exatamente o que está ocorrendo 

neste caso concreto. Com efeito, pelo que se depreende da 

documentação anexada às petições acima referidas, a administração 

pública houve por bem deixar de exigir o requisito que anteriormente 

impedia a promoção almejada pelo reclamante. A despeito de não ter o 

exequente sido incluído no “acordo” em questão, não há dúvida de que 

não pode receber tratamento diferenciado (sob o aspecto da exigência do 

requisito em questão – CAS/EAS) em relação aos demais militares que 

concordaram em celebrar o mencionado “pacto” e acabaram por ser 

promovidos. O que se conclui, com a nova postura adotada pela 

administração pública, ao celebrar o “acordo” em questão, é que ela 

passou a entender ser desnecessária a exigência do aludido requisito. 

Ora, se assim agora entende, pela possibilidade de dispensa do requisito, 

não pode exigir que apenas o reclamante o cumpra para se ver 

promovido. Partindo-se dessa premissa, no sentido de que a própria 

administração reputa ser dispensável o mencionado requisito, não 

vislumbro como não acolher a manifestação do exequente. Especialmente 

porque as promoções na forma pretendidas pelo exequente agora estão 

em perfeita consonância com o comando judicial contido no dispositivo da 

sentença do ID 6780009. Isso porque, conforme já mencionado por este 

Juízo anteriormente, a sentença se ateve à questão temporal para cada 

promoção subsequente, e que aplique as regras vigentes a cada período 

de aquisição para essas novas promoções. Ora, se a própria 

administração considera desnecessário, por parte de todos os outros 

policiais que estão na mesma situação jurídica do exequente, o 

cumprimento do requisito que o impedia de ser promovido, é evidente que 

ele também cumpria todos os requisitos para se ver promovido pela 

mesma forma. Ressalte-se, por fim, que o fato do exequente não ter 

aderido ao termo de “acordo” ora referido, não exerce qualquer influência 

na conclusão ora adotada, tendo em vista que a pretensão do exequente 

se sustenta em sentença transitada em julgado e pode agora ser exercida 

diante da dispensabilidade do requisito pela própria administração pública 

conforme acima mencionado. Por todo o exposto, acolho o requerimento 

formulado pelo exequente nas petições dos IDs 15243080, 16868029 e 

17083868, para o fim de determinar ao Estado executado que, além do que 

já foi cumprido, também considere o exequente promovido a 1º Sargento 

em 25.12.2011 e a Subtenente em 25.12.2014. Nesse sentido, intime-se o 

Estado executado e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso para que satisfaçam a obrigação na forma ora determinada, 

promovendo o necessário à regularização de sua situação funcional, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia, até o limite máximo equivalente a 60 (sessenta) 

salários mínimos, facultando-se a apresentação de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, que terá início imediatamente após o término do prazo 

estabelecido para satisfação da obrigação, na forma do art. 536, § 4º, c.c. 

art. 525, do CPC, oportunidade em que poderá alegar qualquer das 

matérias descritas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995 (aplicável por força 

do art. 27 da Lei nº 12.153/2009). Por economia processual, considerando 

que decisão de idêntico teor foi proferida nos três processos que são 

conexos (Processo nº 8010910-40.2016.8.11.0055, Processo nº 

8010976-20.2016.8.11.0055 e Processo nº 8010995-26.2016.8.11.0055), 

a presente determinação deverá ser cumprida mediante expedição de uma 

única carta precatória. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que junte aos autos comprovante de endereço em seu nome 

ou que justifique a juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença
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Processo Número: 1000868-17.2017.8.11.0055
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o autor requereu a desistência do feito (ID n. 16368910). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, 

paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004525-60.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

WENNEY FERREIRA LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. 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; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 20/09/2017, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Wenney Ferreira Lopes; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 033.142.364-25; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000395-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CESAR MINOTTO OAB - SC20989 (ADVOGADO(A))
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Intimação para, no prazo legal, apresentar a impugnação à contestação.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002422-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PRO-ARENA CULTURAL LUVERDENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002422-17.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT REQUERIDO: ASSOCIACAO 

PRO-ARENA CULTURAL LUVERDENSE Vistos. 1. Defiro o pedido de 

levantamento dos valores depositados, devendo a Gerente do CASE 

atentar para os menores valores apontados nos orçamentos, por item, 

quando da aquisição dos materiais solicitados, bem como prestar contas 

de todo material adquirido e respectivos valores gastos, no prazo de 30 

dias. 2. Expeça-se o necessário. 3. Após, renove-se vista ao MP. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de dezembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJEISON JOEL BATSCHKE (EXECUTADO)

ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE (EXECUTADO)

SERGIO BATSCHKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001089-30.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: SERGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR 

KESSLER BATSCHKE, DJEISON JOEL BATSCHKE Vistos. 1. Tendo em 

vista que infrutífera a citação pessoal, cite-se pela via editalícia. Prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias – artigo 257, III do CPC. 2. Se decorrido o prazo 

da resposta “in albis”, por passar a se tratar(em) de réu(s) revel(eis) 

citado(a)(s) por edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o(a) Defensor(a) 

Público(a) com atribuição nesta Comarca, devendo o processo a ele(a) 

ser enviado para apresentação de resposta, no prazo legal (em dobro, em 

se tratando de Defensoria Pública). 3. Após, ao(à) exequente para 

manifestação, no prazo de 10 dias. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 14 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002042-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002042-28.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: EVANDRO CELLA, ADELINA 

ANDRADE CORTES Vistos. 1. Defiro o pedido de id. 14809604. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 14 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185 Nr: 2221-96.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Mendonça Costa Lima 

- OAB:14655/MT

 Intimação da parte autora para que junte guia de preparo de distribuição 

de carta precatória, a ser cumprida em Nova Mutum-MT, para atualização 

de avaliação.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002041-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA GOMES ALVES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002041-43.2016.8.11.0045. INDEFIRO o pedido formulado 

pela requerente na petição encartada no ID nº 13616330, visto que já 

foram realizadas buscas a respeito do endereço da requerida junto aos 

sistemas InfoJud, Renajud e Siel (ID n.º 12582773, 12582775 e 12582788). 

Cumpra-se a decisão acostada ao ID n.º 12561938. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001627-74.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 
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produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. R. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002683-45.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003230-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003230-85.2018.8.11.0045. Segundo o teor da petição 

inicial, o autor alega que não possui nenhum débito pendente perante a 

companhia requerida. Porém, constatou uma inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito datada de 12 de setembro de 2015. Ao examinar o 

manancial de provas encartadas no processo, deflui-se que a companhia 

requerida defende a existência de celebração de contrato regular entre as 

partes, bem como que o autor deixou de efetuar a quitação do contrato 

referente ao período de 02/08/2016 a 24/04/2017, sendo negativado seu 

nome no período de inadimplência. Porém, afirma que a negativação foi 

excluída já em 31/07/2014. O autor não nega a existência do contrato, 

porém diz que se trata de um empréstimo consignado, com desconto em 

folha de pagamento, e que o contrato já foi quitado há anos. Portanto, 

como medida de prudência e como forma de verificar a regularidade da 

inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito no período 

de inadimplência do contrato, Determino que se expeça ofício ao SPC e 

SERASA, a ser instruído com cópia do documento acostado ao ID n.º 

14505733, com a finalidade de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

remessa de informações acerca da data de inclusão e exclusão da 

restrição constante naquele documento. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95169 Nr: 2040-46.2014.811.0045

 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: MIRIAM MOREIRA DA SILVA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749, MARCIA BRESSAN CELLA - 

OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que compareça no consultório do perito Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 27/02/2019, a 

partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. Endereço: Av. Mato 

Grosso, 936-S, b. Alvorada, Lucas do Rio Verde -MT, tel. 3549-3226.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162657 Nr: 7598-57.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI LIMA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Vistos etc.,Trata-se de executivo de pena onde o recuperando foi 

condenado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, 

06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, 

substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (fls. 14/17).Com 

efeito, assim delibero:1)DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO:1.1) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (art. 46 e seguintes do CP) – Intime-se o 

recuperando para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar-se 

perante à Equipe Multidisciplinar deste Fórum, oportunidade em que será 

encaminhado a instituição adequada, onde deverá prestar serviço a razão 

de 01 (uma) hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo período da pena 

(02 anos e 06 meses), juntando relatório mensalmente. Dê ciência desta 

decisão a Equipe Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos 

autos.1.2) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 do CP) – Intime-se o 

recuperando para pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em até 10 

(dez) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, a ser depositado na 

conta do Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT, devendo 

juntar o respectivo comprovante nos autos.Advirto o recuperando que o 

descumprimento da pena restritiva de direito acarretará a conversão em 

pena privativa de liberdade.No caso de cumprimento, o que deverá ser 

certificado, colha-se o parecer do Ministério Público e voltem-me 

conclusos para extinção. No caso de descumprimento, o que deverá ser 

certificado, a senhora Gestora Judiciária deverá impulsionar o feito por 

certidão, intimando o recuperando para cumprimento no prazo de 05 

(cinco) dias e, persistindo o descumprimento, dar vista ao Ministério 

Público, vindo-me na sequência conclusos. 2)Da PENA DE 

MULTA:Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115892 Nr: 7191-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO DE ALMEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

Tendo em vista o contido nas petições de fls. 69/75 e 97/99 e documentos 

de fls. 77/83, 93 e 100/111, com fundamento no artigo 152, do Código de 

Processo Penal, para fins de averiguar a insanidade mental, DEFIRO o 

exame requerido pela Defesa, e de consequência, determino que seja o 

acusado Pedrinho de Almeida Mello submetido a exame de insanidade 

mental, assim sendo, na forma do § 2º, art. 149, do Código de Processo 

Penal, SUSPENDO o presente processo até a solução do incidente e 

nomeio Curador o advogado Lucas Fratari da Silveira Tavares.

 Formulo, desde já os seguintes quesitos:

1º) – O acusado PEDRINHO DE ALMEIDA MELLO era, ao tempo da ação, 

por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento?

 2º) – O acusado PEDRINHO DE ALMEIDA MELLO, ao tempo da ação, por 

perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento incompleto ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estava privado da plena 
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capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se 

de acordo com esse entendimento?

O exame deverá ser feito por um perito oficial, ou, não havendo, por duas 

pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior na área 

específica, mediante o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo. Solicite-se a designação de data para o exame e apresente-se o 

acusado.

 Autue-se o incidente em apartado tendo como primeira peça a portaria 

instaurando o incidente de Insanidade Mental, que será acompanhada de 

cópia deste despacho e demais peças necessárias. Intimem-se, a seguir, 

o ilustre Promotor de Justiça e o Defensor do acusado, que poderão 

apresentar outros quesitos ou indicar assistente técnico, no prazo de 03 

(três) dias.

Intimem-se.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134695 Nr: 376-72.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Vistos etc.,"(...)".Dessa feita, para que o recuperando seja devidamente 

admoestado acerca das novas condições de cumprimento de pena que 

lhe estão sendo impostas, designo audiência admonitória para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 13h00min.Intime-se o recuperando.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.Às providências e expedientes 

necessários observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139449 Nr: 3124-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICY KELLY LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR a 

Acusada, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo legal 

apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENNEY FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para informar os 

dados bancários completos, no prazo legal, mormente o CPF do titular da 

conta, haja vista que não há tal indicação na petição de id. 15216244, o 

que impossibilita a expedição do alvará.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002797-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA GERSINA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002797-81.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDRE FIGUEREDO DA SILVA 

EXECUTADO: BIANCA GERSINA SILVA SOUZA Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 5.303,40 (cinco mil, 

trezentos e três reais e quarenta centavos), conforme cálculo de id. 

16170177. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 05 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002402-26.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARINETE CORREA 

REQUERIDO: MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, BANCO ITAULEASING 

S.A. Vistos. Intimem-se as requeridas para que cumpram integralmente o 

acordo ou demonstrem através de documentos idôneos a impossibilidade 

de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 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, bem como 

aplicação da multa prevista no acordo entabulado. Às providências. Lucas 

do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE TABILE CASANOVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001561-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

TABILE CASANOVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação, Defiro a liberação do valor da 

quantia informada pelo requerido. EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados pelo reclamante. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA MATOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000495-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO VIEIRA MATOS 

VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Intimem-se as partes, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. 

Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos valores. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLACHOESTE TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W C C MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002534-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FLACHOESTE TRANSPORTES 

LTDA - EPP REQUERIDO: W C C MONTAGENS E MANUTENCOES 

INDUSTRIAIS LTDA - ME Visto etc., 1. No âmbito dos juizados especiais, os 

mandados judiciais poderão ser cumpridos em qualquer horário, inclusive 

o noturno, até às 23h [art. 12 da Lei 9.099/95 e art. 11 da Lei 6.176/93]. 2. 

Dessa forma, defiro o pedido acostado no Id. nº 8014975 e determino que 

o oficial de justiça, verificando a presença dos requisitos do art. 252 do 

CPC, realize a citação por hora certa do requerido, nos endereços 

informados no último requerimento. 3. Considerando que não haverá tempo 

hábil para a realização da citação, cancelo a audiência de conciliação 

designada para o dia 14 de dezembro de 2018, às 16h30, devendo ser 

designada nova data e realizada a intimação das partes. 4. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005287-76.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SIMONE RODRIGUES SERPA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002339-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARRERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002339-35.2016.8.11.0045. REQUERENTE: EDILSON CARRERA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da petição de id. 15616241, no prazo de 10 

(dez) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 1 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE NARDO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003103-84.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON DE NARDO 

CAMARA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Converto em 

diligência. Tendo em vista que o objeto da causa foi objeto de afetação 

pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp . 1.692.023, 1.699.851 e 

1.163.020, determino a suspensão da presente ação até deliberação 

posterior do STJ ou julgamento de mérito dos respectivos recursos. 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 1º de novembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a decisão proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011253-37.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VENDRUSCOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA OAB - RS72617-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011253-37.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO VENDRUSCOLO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto ao retorno dos 

autos, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 1 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002188-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENUINO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002188-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GENUINO DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Converto o julgamento em diligência. Tendo em vista a 

informação de que o paciente mudou-se de cidade, intime-se a Defensoria 

Pública para que manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Submeto a apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada 

(art. 40 da Lei 9.099/95). Às providências. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

decisão proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005437-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005437-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLA CRISTINA CHAFFER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que 

instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico 

- NAT, com a finalidade de auxiliar os magistrados na formação de um 

juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à 

saúde, determino, com urgência em razão de pedido liminar, que se 

encaminhe cópia do feito ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de Parecer 

Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas. Aportado aos autos o parecer 

técnico, venham-me, incontinenti, conclusos. Cumpra-se, com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 DESPACHO Processo: 

1005415-96.2018.8.11.0045. INTERESSADO: TERBIO DO GREMIO LUIZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como documentos pessoais do Autor, procuração, extrato do DETRAN, 

comprovante de quitação do financiamento, sob pena de extinção (art. 

485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome 

do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE POSSIDONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002561-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANE POSSIDONIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011417-65.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DAYANE DA SILVA AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011417-65.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: KARLA DAYANE DA SILVA 

AZEVEDO EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Intime-se o Exequente para juntar aos autos palnailha do débito atualizado, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FAVARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE OAB - MT7169/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001757-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALCIDES FAVARETTO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração interposto pela parte reclamante ALCIDES 

FAVARETTO, ora embargante, encontram razão e merece guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta 

com razão que na fundamentação da r.sentença objurgada constou texto 

divergente a determinação do dispositivo, ou seja, ao invés da embargante 

ser determinada a proceder com a devolução da quantia paga pela parte 

embargada, constou que a embargante deveria substituir o produto, pelo 

que requer que seja adequado inclusive ao pedido da parte reclamante de 

ter a devolução de seu valor pago. Ante o exposto, conheço e acolho os 

embargos de declaração opostos pela RECLAMADA, nos termos do artigo 

da Lei n. 9.099/95; e, sano a contradição apontada para fazer constar no 

dispositivo da r.sentença o seguinte teor: “ (...)Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

ALCIDES FAVARETTO em desfavor de DISMOBRAS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., para: (i) DECLARAR rescindido o contrato de 

compra e venda havido entre as partes, referente ao produto: esteira 

elétrica CLEO 50 Elite 110 Vact By Calo, devendo a reclamada proceder 

com a devolução do valor pago pelo produto R$ 2.803,15 (dois mil, 

oitocentos e três reais e quinze centavos), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo pagamento e juros de mora de 

1% (um por cento) a.m., desde a citação, ficando a reclamada autorizada 

a retirar o produto da residência do autor ou da autorizada, no prazo de 30 

(trinta) dias contado da data do cumprimento da sentença, às suas 

próprias expensas e sob pena de decadência, ou seja, decorrido o prazo 

fixado o bem incorporar-se-á ao patrimônio do autor; (ii) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante, 

sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 

a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, data da 

entrada do produto na assistência técnica autorizada (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” P. I. 

Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004080-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO(A))

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004080-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VITOR NUNES REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015. - 

Da incompetência do Juizado Especial: A parte requerente sustenta ser 

correntista do banco, que possui cartão de débito e que recebe benefício 

previdenciário. Relata que em dezembro de 2013, teve seus documentos 

extraviados e que solicitou ao Banco o bloqueio do mesmo. Aduz que foi 

surpreendido com saques indevidos em sua conta bancária nos meses de 

novembro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, nos valores de R$ 

678,00, 678,00 e R$724,00. Alega que o referido bloqueio solicitado ao 

requerido não foi realizado; assim, requer seja procedido a devolução de 

todas as parcelas descontadas indevidamente e as vincendas durante o 

curso deste feito, com a condenação por danos morais em valor não 

inferior a R$ 17.034,00 (dezessete mil e trinta e quatro centavos). Diante 

deste contexto, analisando-se os argumentos da parte, bem como os 

documentos existentes nos autos, e crendo imprescindível a dirimir as 

questões postas em Juízo, entendo que para um exame mais acurado do 

fato, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a 

realização da prova pericial, de natureza financeira/contábil, para 

eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados 

Especiais. Deve ser considerado neste caso o período de desconto 

efetivado, com o pedido de prestação de contas, tornando necessário que 

seja verificado cada desconto, procedendo-se cálculo mês a mês como 

os devidos acréscimos legais para se apurar o valor pretendido pela parte 

autora. Ressalte-se que o período de desconto compreende até a 

presente data, não havendo dúvida quanto à complexidade do cálculo a 

ser realizado, o que foge do âmbito do Juizado Especial. Dar continuidade 

a este processo no Juizado Especial, diante do que foi apresentado 

geraria barreira intransponível para a parte alcançar a solução que 

precisa. Assim, tais fatos impedem o julgamento da matéria objeto da ação 

pelo Juizado, que expurga tais complexidades, sobressaindo sua 

incompetência para analisar o mérito. 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 nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Afastada está a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do NCPC. Diante do exposto, reconhecendo, em 

razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia, a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os 

pedidos formulados neste processo, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95, revogando as decisões liminares anteriormente deferidas. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se no PJE. Intime-se. Às providências. 

Submeto a homologação da juíza togada. TATIANE BARROS PERROT Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RAMIRES DEPONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000532-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000117-26.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARILENE COSTA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. Na petição inicial, a 

reclamante alegou desconhecer a origem do débito objeto da inscrição do 

seu nome no cadastro de inadimplentes, uma vez que nunca contratou os 

serviços da requerida e que a dívida no valor de R$ 196,98 (cento e 

noventa e seis reais e noventa e oito centavos) vinculado ao contrato n. 

0246625786 é indevida. A requerida, por sua vez, defendeu a existência 

de relação jurídica entre as partes tendo origem na habilitação da linha 

telefônica n. (91) 99360-8879 e que em razão da utilização dos serviços 

disponibilizados deu origem aos débitos de modo que a inscrição do nome 

da autora no cadastro devedores foi legítima. Com efeito, na audiência de 

conciliação a reclamante reconheceu a contratação do serviço quando 

morava no Estado do Pará, e que a inscrição do seu nome no cadastro de 

devedores ocorreu porque deixou de realizar o pagamento das faturas. 

Se a própria autora reconheceu o débito, não há falar em culpa de 

terceiro. Do mesmo modo, não há falar em dano moral indenizável porque 

a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes em razão da ausência de 

pagamento do serviço contratado. Ressalte-se ainda que tanto é verdade 

que o serviço foi contratado que a requerida juntou nos autos documentos 

que comprovam a existência de pagamentos anteriores de faturas na linha 

telefônica habilitada no Estado do Pará, tratando-se, portanto, de 

comportamento incompatível com a fraude justamente porque o fraudador 

contrata o serviço em nome de terceiro para não pagar. Por outro lado, a 

notificação prévia à inscrição da dívida não é de responsabilidade da 

reclamada, mas dos cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ), cuja 

falta, por si só, não dá direito ao recebimento de indenização por danos 

morais. Logo, tendo a requerida atuado no exercício regular de direito, em 

razão da inadimplência da autora, a improcedência dos pedidos é medida 

de rigor. Por conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício 

regular de direito ao incluir o nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 196,98 (cento e noventa e seis reais e 

noventa e oito centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à 

parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

MARILENE COSTA DE SOUSA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de MARILENE COSTA DE SOUSA, e CONDENO a reclamante ao 

pagamento da quantia de R$ 196,98 (cento e noventa e seis e noventa e 

oito centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO ainda o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o 

processo com análise do mérito nos termos do 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). A isenção de custas e 

honorários nesta fase processual, não significa isenção do pagamento da 

multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 02 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Extraia-se cópia dos autos 

e encaminhe-se à OAB, a fim de apurar a conduta ética do Advogado. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001952-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ANTONIO MUSSOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 
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nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004919-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SCHWARZ (EXECUTADO)

VEREDIANA BINOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004919-67.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: LR COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS ALBERTO SCHWARZ, VEREDIANA 

BINOTTI Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a penhora, 

suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação integral 

da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à 

penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLACHOESTE TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W C C MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005111-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE SA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003117-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA NUNES SANTIAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003117-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CELIA NUNES SANTIAGO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 2 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DOS REIS 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002215-81.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KEILA DOS REIS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 2 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113105 Nr: 5550-33.2015.811.0045

 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 JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO-DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Antonio Loresentti - 
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OAB:18999/MT, EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044-B/MT, 

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos Autos do Processo de N. 5550-33.2015.811.0045, 

Código 113105. INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011767-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011767-53.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE JERONIMO RODRIGUES 

DA SILVA EXECUTADO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 15.399,67 (quinze mil, 

trezentos e noventa e nove reais sessenta e sete centavos), conforme 

cálculo de id. 16825098. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o 

termo de penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de 

direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se 

localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 05 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010472-78.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO TURCATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI BAMPI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010472-78.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: RIVALDO TURCATO 

EXECUTADO: ALBERI BAMPI Visto etc., Defiro o requerimento da 

exequente, com objetivo de amealhar informações acerca de bens em 

nome do executado através do Sistema de Informações ao Judiciário – 

INFOJUD. Realizado o ato, intime-se o exequente para requer o que de 

direito e interesse no prazo de 15 (quinze) dias. Lucas do Rio Verde/MT, 

14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004679-78.2018.8.11.0045. INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando que até o presente momento os requeridos, 

devidamente intimados para providenciar a realização do exame de 

cineancoronariografia com ventriculografia (cateterismo), não cumpriram e 

que apesar de entender o bloqueio de valores deve ser medida de 

natureza excepcional, a efetivação da medida concedida no presente 

caso está relacionada à preservação da saúde da requerente, de modo 

que a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção 

do bem maior que é a vida. Em decorrência do exposto e com a finalidade 

de materializar a decisão que determinou a realização dos exames 

médicos, entende-se que o pleito visando o bloqueio de verbas do 

requerido merece procedência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido, reiteradamente, pela admissão do “bloqueio de 

verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, 

especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou 

tratamento de saúde” (AgRg no RMS 39937/GO Agravo Regimental no 

Recurso em Mandado de Segurança 2012/0267578-4 – Ministro Herman 

Benjamin – Segunda Turma – j. 5.8.2014). Posto isto, defiro o pedido e 

determino o bloqueio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser 

feita nas contas do Estado de Mato Grosso, o que se dará através do 

Sistema BACEN. Intime-se o requerido Estado, para se manifestar acerca 

do bloqueio no prazo legal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005369-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIMIR STEFFMANN (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: 

1005369-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLADIMIR STEFFMANN 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

VALMOR DOS SANTOS, qualificado na inicial, ingressou com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização pro Danos Morais e 

Tutela Antecipada em desfavor de SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 

E ESGOTO, ambos qualificados no feito. Consta nos autos em síntese que 

o nome do autor foi protestado em cartório em razão de uma suposta 

dívida, oriunda de consumo de água junto ao SAAE por falta de 

pagamento. Relata nos autos que a suposta dívida não pertence ao autor, 

porque o imóvel foi vendido no ano de 2009, conforme documento em 

anexo. Alega que procurou o reclamado no intuito de resolver o conflito 

administrativamente, todavia, lhe informaram que apenas a dívida poderia 

ser cancelada, mas as despesas do cartório teria que ser suportadas pelo 

autor. Por fim, alega que tal dívida é inexistente, abusiva e ilegal, em face 

do exposto requer em sede de tutela antecipada determinação judicial para 

determinar a suspensão/cancelamento do protesto, bem como a retirada 

do seu nome do cadastro dos inadimplentes. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão dos 

efeitos do protesto registrado em seu nome. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que a 

manutenção do nome do reclamante no cadastro de restrição pode 

causar-lhe prejuízo. Ademais, a concessão da tutela antecipada, pode ser 

revogada a qualquer momento, quando o juízo verificar ausência dos 

requisitos que ensejaram a concessão da medida. Assim sendo, ainda que 

numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas 

aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que a reclamada promova a suspensão 

dos efeitos do protesto no valor de R$ 625,35 (seiscentos e vinte e cinco 
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reais e trinta e cinco centavos), e do valor de R$ 123,85 (cento e vinte e 

três reais e oitenta e cinco centavos), bem como a retirada do nome do 

Autor do cadastro de inadinplentes até o deslinde da ação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, 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. Oficie-se ao 

Cartório de 2º Ofício de Lucas do Rio Verde, para promover a suspensão 

dos efeitos do protesto. Cite-se o reclamado, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Deixo de designar conciliação 

tendo em vista ser improvável a conciliação entre as partes, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005374-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANES BATISTA DOS SANTOS (INTERESSADO)

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: 

1005374-32.2018.8.11.0045. INTERESSADO: CLEANES BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 Cleanes Batistas dos Santos em face de ENERGISA – Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, qualificados nos autos em epígrafe. 

Aduz a parte autora, em síntese, que é consumidora dos serviços de 

energia da empresa requerida. Destaca que ao receber a fatura do mês 

de outubro de 2018, percebeu ser o valor muito superior ao habitual, qual 

seja, R$ 875,13 (oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos). 

Entretanto, com receio de ter a suspensão dos serviço de energia, bem 

como de negativação de seu nome realizou o pagamento. Ocorre que a 

fatura do mês de novembro de 2018, no valor de R$ 1.633,48 (mil 

seiscentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) que é muito 

superior à média de consumo do imóvel. Informa que não houve qualquer 

mudança nos hábitos para que justificasse o aumento do consumo de 

energia elétrica já que nos meses anteriores a outubro de 2018 a média de 

consumo seria de 300KW/h. Por fim, informa que a fatura referente ao 

mês de dezembro a fatura de energia reduziu para o valor de R$ 323,45, 

mantendo a mesma rotina no imóvel. Em sede de tutela de urgência, requer 

seja a empresa requerida compelida a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, 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. 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 a cobrada nos meses de outubro e novembro de 2018 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 6/960592-4, referente a fatura do mês de outubro 

e novembro de 2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o teto de 40 salários mínimos. 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, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005457-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (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: 

1005457-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

Vistos. MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, ingressou com Ação de 

Inexistência de Débito, Correção do Dano c/c Liminar em face de SAAE – 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, todos qualificados nos autos. 

Consta na inicial em síntese, que a autora recebeu em sua residência uma 

fatura nos valor R$ 1.504,36 (um mil, quinhentos e quatro reais e trinta e 

seis centavos), referente ao mês de outubro de 2018, como vencimento 

para o dia 23.11.2018, e, devido à justificativa da reclamada à autora 

efetuou o pagamento acreditando que não seria cobrado valor exorbitante 

novamente. No entanto, para sua surpresa a fatura do mês seguinte veio 

no valor de R$ 1.609,58 (um mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e oito 

centavos), e, no intuito de resolver o conflito administrativamente procurou 

a reclamada, todavia, não obteve êxito. Por fim, requer em sede tutela 

antecipada determinação judicial para que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento de água e esgoto, em razão do débito discutido 

nos autos. É o relato. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao 

direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de tutela 
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urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que 

a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de água e em sua 

residência, em razão do débito discutido nos autos. Assim sendo, ainda 

que numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes 

provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese 

autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento de água e esgoto em razão do 

débito discutido nos autos, 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. Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 

6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Deixo de designar conciliação tendo em vista ser 

improvável a conciliação, devendo esta ser citada apenas para apresentar 

defesa. Cite-se a Reclamada, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-54.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEDRO BONFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011851-54.2015.8.11.0045. REQUERENTE: AGNALDO PEDRO BONFIM DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Defiro levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011276-46.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011276-46.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: REGIANE DA SILVA LIMA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento 

de sentença, o executado devidamente intimado para efetuar o pagamento 

do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento do 

crédito. Além disso o exequente manifestou concordância com o 

pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência 

da quantia depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados pelo exequente. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004194-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004194-78.2018.8.11.0045. INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, para que os 

requeridos sejam compelidos ao fornecimento do tratamento médico à 

paciente Terezinha Batista de Oliveira Gelio em unidade de terapia 

intensiva – UTI, com neurocirurgião. Com efeito, em que a liminar ter sido 

deferida é possível aferir pela certidão aportada no evento 15846223 que 

a paciente faleceu no 05.10.2018. Assim, impõe-se a extinção da presente 

ação de obrigação de fazer, pela perda superveniente do objeto (morte da 

paciente). Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de obrigação 

de fazer, pela perda superveniente do objeto, e também porque o trata-se 

de objeto intransmissível, o que faço com fundamento no artigo 485, IX, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

06 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002241-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Fernando Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta por SERGIO LUIS BIANCHI DE SA, em face de 

LUIZ FERNANDO SANTOS. Aduz a parte Autora que o Requerido através 

da sua página pessoal no Facebook, redigiu e postou um texto cuja 

narrativa revela – inegavelmente – a intenção deliberada de depreciar e 

ofender a honra, a dignidade pessoal e profissional, do médico SERGIO 

LUIS BIANCHI DE SÁ (Requerente). Pugna então, pela procedência dos 

pleiteados danos morais, em razão das ofensas relatadas. Inicialmente, 

consigno que este juízo limitar-se-á ao julgamento do pedido de danos 
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morais por supostas ofensas proferidas pelo Requerido contra a honra 

objetiva do Autor pois, conforme informado na contestação, a publicação 

já fora apagada do Facebook do Requerido. Pelas provas carreadas aos 

autos pelo Autor, tenho que restou configurada a difamação à sua honra, 

uma vez que por meio de uma publicação em sua rede social o Requerido 

atribui ao Requerente ser ele um ‘suposto médico’ bem como possuir a 

prestação de um serviço “de péssima qualidade”, além de “total 

despreparo para atender pacientes gestantes que o procuram”. Com 

efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, tenho que o Requerente 

se desincumbiu do ônus que lhe competia, cuidando de produzir provas e 

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ressalta-se que as 

agressões verbais foram desferidas em uma rede social ‘Facebook’ com o 

alcance e visualidade de terceiros, e ainda, sem maiores justificativas 

comprovadas. Sendo assim, nos termos do artigo 186 do Código Civil, 

resta evidente o direito da autora a reparação de cunho moral, in verbis: 

“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.” Soma-se ao disposto no artigo 

927 do mesmo Diploma Legal: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Ademais, 

ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, os danos de ordem moral, que 

advém a pessoa que é surpreendida publicamente com ofensas 

direcionadas de maneira injustificada, vez que, o Requerido não obteve 

êxito em demonstrar a plausibilidade de sua postura. Corroborando com o 

entendimento, segue o julgado proferido em caso análogo: Ementa: AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA A HONRA EM REDE 

SOCIAL. FACEBOOK. COMPARTILHAMENTO DE NOTÍCIA COM 

COMENTÁRIOS OFENSIVOS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NO 

PRIMEIRO GRAU. 1. A Constituição Federal, mais especificadamente no 

seu Art. 5º, inciso IX, prevê o direito à manifestação do livre pensamento, 

porém, nos incisos V e X, estabelece o dever de reparação dos danos 

dela advindos quando estes violarem o direito à honra de outrem. 2. 

Aquele que compartilha link no facebook com comentários irônicos e 

ofensivos deve ser responsabilizado pelo dano causado, pois presentes a 

conduta ilícita - ofensa a honra -, o dano moral, bem assim o nexo de 

causalidade entre o primeiro e segundo elementos. 3. A reparação do 

dano moral deve ser arbitrada em consonância com as circunstâncias de 

cada caso e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, evitando-se, porém, que se converta em fonte de 

enriquecimento ou se torne inexpressiva. Assim, o valor da indenização 

deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao lesado, para 

atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, 

visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de 

outrem. 4. In casu, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser mantido 

por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5. Recurso de apelação e recurso adesivo não 

providos. (TJ-PE - Apelação APL 4359204 PE (TJ-PE) Data de publicação: 

11/09/2018) Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes 

dos autos, não restam dúvidas de que o Autor tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, em consonância 

com as circunstâncias do caso e tendo em vista a condição econômica do 

ofensor, tenho que a condenação abaixo fixada se não consegue reverter 

à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pela dor sofrida, galgado no principio da razoabilidade. 

“Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação proposta, para CONDENAR o Requerido a pagar o valor de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004363-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ORTIZ TROCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004363-02.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIZABETE ORTIZ TROCHE 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que 

se impõe consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Desde já, defiro o levantamento dos valores, mediante alvará, em favor do 

Exequente. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta 

decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001552-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo 

encontra-se apto para julgamento, porquanto os documentos coligidos nos 

autos dão suporte para a análise do pedido na forma do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Afasto a preliminar de inépcia da 

petição inicial, uma vez que a requerida coligiu nos autos o documento 

pessoal do autor em que é possível aferir tratar-se do reclamante. No 

mérito, o reclamante sucede ser titular de linha telefônica (65) 99926-9917, 

mas os serviços que deveriam ser disponibilizados na referida linha têm 

sido de qualidade muito inferior a que foi contratada pelo autor. Alega que 

nos dias 19 e 20 de abril os serviços não funcionaram, não tendo a 

requerida comunicado o autor acerca da interrupção do serviço. Além 

disso, nos dias 21 e 22 de abril os serviços funcionaram, mas 

parcialmente. A requerida, por sua vez, negou que o serviço prestado 

tenha sido defeituoso ou que tivesse ocorrido a suspensão. Alegou, 

contudo, que, por vezes e até comum, em alguns lugares os serviços 

apresentam falha, mas negou a ocorrência de falha na prestação do 

serviço. Há de ser ressaltado que a relação entre as partes é de 

consumo, visto que os serviços de telefonia possuem característica de 

massificação dos contratos padronizados e quem os contrata é 

inegavelmente seu destinatário final (art. 2º, do CDC). No que diz respeito 

à legitimidade passiva da requerida, há aplicação do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor: “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços”. Assim, a requerida é o elo da cadeia da prestação dos 

serviços, vez que é quem tem contato direto com os consumidores. Daí 

ser pertinente sua responsabilização, porquanto trata-se de prestadora de 

serviços. E, em que pese os argumentos da requerida de que não houve 

falha na prestação dos serviços não trouxe nenhuma prova nos autos de 

que efetivamente os serviços foram prestados de forma correta e sem 

interrupção, nos dias informados pelo reclamante, ônus que lhe competia 

(art. 373, II, do CPC), já que a requerida tem o controle dos serviços e 

monitoramento acerca da utilização e consumo, além dos dados de 

telefonia dos seus usuários. Assim, não se desincumbindo a requerida do 

ônus que lhe competia, é caso de acolher o pedido do autor em 

decorrência da falha na prestação dos serviços de telefonia. Por outro 

lado, a requerida não comprovou nenhuma excludente de 

responsabilidade, no caso, que a suspensão dos serviços de telefonia 

tivesse ocorrido a pedido do consumidor, de modo que subsiste a 

responsabilidade da reclamada. Ressalte-se que o reclamante informou os 

números dos protocolos gerados no atendimento ao cliente pela requerida, 

que poderia trazer nos autos as informações ou provas colhidas em 

decorrência desses atendimentos, mas não o fez. Quanto aos danos 

morais, reputo-os devidos em decorrência da falha na prestação dos 

serviços, em que o autor se privou da utilização dos serviços que 

legalmente contratou e teve suas expectativas de utilizar o serviço 

frustradas. Na atualidade, os serviços de telefonia são importantes para o 

trabalho e eficácia nas atividades de qualquer pessoa cuja interrupção 

abrupta sem comunicação ao consumidor poderá acarretar-lhes perdas 

imensuráveis, sem em relação a questões pessoais, familiares ou de 

trabalho, que não podem ser toleradas. Os serviços não são gratuitos; 

pelo contrário, são serviços que o cidadão paga para ser utilizado na 

ocasião que precisar. Relativamente ao quantum, em se tratando de danos 

morais, inexiste critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 

281 do STJ – “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação 

prevista na Lei de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com 

as peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

causador do dano. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor 

certo e determinado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual reputo razoável 

para reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por HEITOR PEREIRA MARQUEZI 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no 

percentual de 1% ao mês (art. 405 do CC/02), a partir do evento danoso, 

ou seja, da data da primeira interrupção do serviço (19/04). 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 06 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003241-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIBRONIO ANTUNES QUARESMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/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))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003241-51.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FIBRONIO ANTUNES 

QUARESMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Os 

embargos de declaração opostos pela embargante não merecem 

provimento. Trata-se o presente caso da discussão quanto à regularidade 

da inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. 

Entretanto, as provas coligidas nos autos foram no sentido de que a 

inscrição foi indevida, já que a embargante não logrou êxito na 

comprovação da regularidade do procedimento, assim como não 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. Por outro lado, 

de acordo com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de 

Justiça a inscrição irregular em órgão restritivo de crédito configura-se 

dano moral in re ipsa. Verifica-se, outrossim, que a pretensão do 

embargante é reapreciação do julgado, buscando nova rediscussão dos 

fatos. Entretanto, os embargos de declaração se prestam apenas e tão 

somente para integrar a decisão recorrida, estritamente nos casos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Eventual 

discordância com o fim dado à lide deve ser combatida pela via adequada 

do recurso correto e não pelos embargos de declaração. A mera 

rediscussão ou inconformismo da parte com o resultado dado à lide, não é 

requisito para a oposição de embargos. Na espécie, inexiste omissão, 

contradição, obscuridade ou outro requisito ensejador de embargos de 

declaração. Cumpre esclarecer, por fim, que os embargos de declaração 

não se prestam para reapreciar matéria que já foi julgada, mas serve 

apenas e tão somente para esclarecer eventuais contradições, 

obscuridade ou sanar omissão que possam existir. Por tais 

considerações, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos 

por TELEFÔNICA BRASIL S/A., ante a inexistência dos requisitos previstos 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da M.M. 

Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 
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artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003553-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. A preliminar de 

indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos 

princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, 

conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003102-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE 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))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Requerente: 

MARIA CLARICE DA SILVA Requerido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 
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Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005087-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABRICIO MORAIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA MOTA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 
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demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DA SILVA VITORIO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000817-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: UBIRAJARA DA SILVA 

VITORIO CABRAL REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Dispenso o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante foi intimado para comprovar nos autos o endereço de sua 

residência, justificando-se a medida para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Porém, limitou-se a fazer pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a juntada do comprovante de residência em seu 

nome a fim de aferir a competência territorial. Com efeito, é ônus da parte 

comprovar mediante prova material nos autos o endereço de sua 

residência no momento da propositura da ação. Por outro lado, importe 

ressaltar que a mera alegação da parte quanto ao seu endereço não faz 

prova de sua residência, porquanto trata-se de declaração unilateral. 

Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORREA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001807-90.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS CORREA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante foi intimado para 

comprovar nos autos o endereço de sua residência, justificando-se a 

medida para aferir a competência territorial deste Juízo. Porém, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos. Com efeito, 

é ônus da parte comprovar mediante prova material nos autos o endereço 

de sua residência no momento da propositura da ação. Por outro lado, 

importe ressaltar que a mera alegação da parte quanto ao seu endereço 

não faz prova de sua residência, porquanto trata-se de declaração 

unilateral. Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou 

sua residência no Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção 

do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA PIRES (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))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001035-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARINALVA PEREIRA PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi intimada para comprovar nos 

autos o endereço de sua residência, justificando-se a medida para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Porém, a parte autora deixou decorrer 

o prazo sem manifestação nos autos. Com efeito, é ônus da parte 

comprovar mediante prova material nos autos o endereço de sua 

residência no momento da propositura da ação. Por outro lado, importe 

ressaltar que a mera alegação da parte quanto ao seu endereço não faz 

prova de sua residência, porquanto trata-se de declaração unilateral. 

Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 220 de 730



Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004992-73.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MAURA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Os embargos de declaração opostos pela 

embargante não merecem provimento. Trata-se o presente caso da 

discussão quanto à regularidade da inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes. Entretanto, as provas coligidas nos autos 

foram no sentido de que a inscrição no rol de inadimplentes em relação ao 

nome da parte autora foi indevida, já que a embargante não logrou êxito na 

comprovação da regularidade do procedimento, assim como não 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. Por outro lado, 

de acordo com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de 

Justiça a inscrição irregular em órgão restritivo de crédito configura-se 

dano moral in re ipsa. Verifica-se, outrossim, que a pretensão do 

embargante é reapreciação do julgado, buscando nova rediscussão dos 

fatos. Entretanto, os embargos de declaração se prestam apenas e tão 

somente para integrar a decisão recorrida, estritamente nos casos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Eventual 

discordância com o fim dado à lide deve ser combatida pela via adequada 

do recurso correto e não pelos embargos de declaração. A mera 

rediscussão ou inconformismo da parte com o resultado dado à lide, não é 

requisito para a oposição de embargos. Na espécie, inexiste omissão, 

contradição, obscuridade ou outro requisito ensejador de embargos de 

declaração. Cumpre esclarecer, por fim, que os embargos de declaração 

não se prestam para reapreciar matéria que já foi julgada, mas serve 

apenas e tão somente para esclarecer eventuais contradições, 

obscuridade ou sanar omissão que possam existir. Por tais 

considerações, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos 

por TELEFÔNICA BRASIL S/A., ante a inexistência dos requisitos previstos 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da M.M. 

Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DA COSTA (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))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000762-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi intimada para 

comprovar nos autos o endereço de sua residência, justificando-se a 

medida para aferir a competência territorial deste Juízo. Porém, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos. Com efeito, 

é ônus da parte comprovar mediante prova material nos autos o endereço 

de sua residência no momento da propositura da ação. Por outro lado, 

importe ressaltar que a mera alegação da parte quanto ao seu endereço 

não faz prova de sua residência, porquanto trata-se de declaração 

unilateral. Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou 

sua residência no Município de Lucas do Rio Verde, impõe-se a extinção 

do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA LOPES AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 SENTENÇA Processo: 

1001734-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GENOVEVA LOPES AMARO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. Inicialmente, cabe 

esclarecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inegável que 

o autor se atribui a condição de consumidor porque é destinatário final dos 

serviços prestados pela requerida, enquanto a requerida se enquadra na 

condição de fornecedora porque é pessoa jurídica de direito privado e 

fornecedora de serviços, tal como dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. No 

mérito, a reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de 

inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes de restrição ao 

crédito, sob o fundamento de que não possui e nunca teve relação jurídica 

com a parte requerida. Por outro lado, defendeu que o apontamento do 

seu nome no rol de inadimplentes foi indevido. A reclamada, por sua vez, 

alegou que a inscrição foi devida, uma vez que atuou no exercício regular 

de direito e apresentou provas de que o serviço foi efetivamente 

contratado pela reclamante, juntando, inclusive, faturas dos serviços que 

evidenciam a existência de pagamentos anteriores do serviço. Mesmo a 

requerida tendo apresentado essas provas nos autos, a reclamante 

limitou-se a defender que não contratou os serviços e requereu a 

condenação a condenação da reclamada em danos morais. Com efeito, 

cabia a parte reclamante apresentar provas de que efetivamente não 

contratou o serviço. Porém, apenas limitou-se a defender não ter 

contratado os serviços da reclamada e que a inscrição do seu nome no 

cadastro de inadimplentes ocorreu indevidamente. Na espécie, não se 

aplica a inversão do ônus da prova. E, após a contestação, não vislumbro 

verossimilhança nas alegações da reclamante. Contratação desse tipo de 

serviço não se demonstra apenas por meio de documento assinado. No 

mundo moderno há diversas formas de se contratar. Muitas avenças são 

realizadas por telefone. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. A linha telefônica 

móvel é de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar, desde 

que informasse os dados da pessoa que ficaria registrada a linha. Com 

efeito, a existência de pagamentos anteriores em relação aos serviços 

que a reclamante nega ter conhecimento, é incompatível com a fraude, 

pois o estelionatário que contrata em nome de terceiro não tem intenção de 

pagar pelo serviço, justamente porque é a intenção de usar o serviço em 

nome de terceiro de boa índole e já com a intenção de não pagar. Os fatos 

narrados pela reclamante não convencem, sugerindo a acreditar que foi a 

própria reclamante quem contratou o serviço disponibilizado na linha 

telefônica móvel (65) 99693-5323, objeto da cobrança que gerou a 
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inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Assim, a reclamante 

não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida 

cujo apontamento decorreu do exercício regular de direito da reclamada. 

Indenização por danos morais, portanto, não é merecida; tampouco ser 

declarado inexiste o débito. Por outro lado, a notificação prévia à inscrição 

da dívida não é de responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de 

inadimplentes (Súmula 359 do STJ), cuja falta, por si só, não dá direito ao 

recebimento de indenização por danos morais. Por conseguinte, uma vez 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 113,06 (cento 

e treze reais e seis centavos), sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível 

proposta por GENOVEVA LOPES AMARO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de GENOVEVA LOPES AMARO, e CONDENO a reclamante ao 

pagamento da quantia de R$ 113,06 (cento e treze reais e seis centavos) 

à parte requerida, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com análise do mérito nos termos do 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). A isenção de custas e 

honorários nesta fase processual, não significa isenção do pagamento da 

multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 07 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ANDREIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000764-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a dilação 

probatória. Inicialmente, cabe esclarecer a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. Inegável que o autor se atribui a condição de consumidor 

porque é destinatário final dos serviços prestados pela requerida, 

enquanto a requerida se enquadra na condição de fornecedora porque é 

pessoa jurídica de direito privado e fornecedora de serviços, tal como 

dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. No mérito, a reclamante alegou 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de restrição ao crédito, sob o fundamento de 

que não possui e nunca teve relação jurídica com a parte requerida. Por 

outro lado, defendeu que o apontamento do seu nome no rol de 

inadimplentes foi indevido. A reclamada, por sua vez, alegou que a 

inscrição foi devida, uma vez que atuou no exercício regular de direito e 

apresentou provas de que o serviço foi efetivamente contratado pela 

reclamante, juntando, inclusive, contrato de prestação de serviços 

intitulado “Contrato de Adesão e Contratação de Serviços SMP”. O 

contrato coligido nos autos, notadamente no evento 12824928 confirma 

que a parte reclamante efetivamente contratou os serviços da requerida 

que deram origem à cobrança objeto de inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes de restrição ao crédito. De outro lado, mesmo após a 

juntada do contrato nos autos, a parte autora se restringiu a defender a 

inexistência de contrato entre as partes. Logo, a requerida na qualidade 

de detentora das informações acerca dos serviços e produtos 

disponibilizados no mercado de consumo, demonstrou a existência de 

contratação do serviço. Assim, logrou êxito se desincumbindo do ônus 

que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a revelar a existência de contrato e 

consequentemente a legitimidade da cobrança objeto da inscrição do nome 

da autora no cadastro de inadimplentes. Por outro lado, considerando a 

existência de relação jurídica existente entre as partes é de se 

reconhecer que a requerida agiu tão somente no exercício regular de um 

direito legalmente reconhecido pela ordem jurídica, cuja inscrição do nome 

da autora no rol de inadimplentes ocorreu de forma legítima. Indenização 

por danos morais, portanto, não é merecida; tampouco ser declarado 

inexiste o débito. Por outro lado, a notificação prévia à inscrição da dívida 

não é de responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de 

inadimplentes (Súmula 359 do STJ), cuja falta, por si só, não dá direito ao 

recebimento de indenização por danos morais. Por conseguinte, uma vez 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 169,75 (cento 

e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, 

há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, 

pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por ANDREIA APARECIDA DA COSTA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de 

ANDREIA APARECIDA DA COSTA, e CONDENO a reclamante ao 

pagamento da quantia de R$ 169,75 (cento e sessenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a 

reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 
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favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo com análise do mérito nos termos do 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). A isenção de 

custas e honorários nesta fase processual, não significa isenção do 

pagamento da multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde 

– MT, 07 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004773-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDIA MARA DE BARROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte ré embora tenha apresentado 

contestação nos autos, o ato foi intempestivo, incidindo, dessa forma, os 

efeitos da revelia. Além disso, não houve requerimento pela requerida em 

relação à produção de provas (art. 349 do CPC). No mérito, a reclamante 

alega desconhecer a origem da dívida no valor de R$ 466,10 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), originado do 

suposto contrato n. 5342460350111000, objeto de inclusão do nome da 

autora no cadastro de inadimplentes. O documento coligido nos autos (Id. 

10851096) comprova a existência de apontamento em relação ao nome da 

autora no cadastro de devedores, tendo a requerida como credora da 

suposta dívida. Com efeito, considerando que a reclamada não comprovou 

nos autos a existência de relação jurídica e ante a aceitação tácita pela 

requerida dos fatos narrados na inicial, impõe-se a procedência do pedido 

da reclamante. Desse modo, impõe-se ainda a declaração de inexistência 

do referido débito. Quanto aos danos morais, reputo-os devidos pela 

simples prática da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos 

restritivos ao crédito, dispensando a jurisprudência a comprovação do 

efetivo abalo moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere 

especificamente à indenização por dano moral, possui entendimento de 

que esta é cabível, com base na simples prova de que houve inscrição, ou 

manutenção, indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, 

sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela 

parte. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 

12/06/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. 

DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior 

Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, 

mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco 

inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a 

responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3. Ao contrário do 

alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos 

autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do 

próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é 

capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, 

em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de 

forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo 

desnecessária sua efetiva demonstração. [...] 5. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 274.448/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 11/06/2013). 

Intuitivo que a prática levada a cabo pela instituição financeira ré 

inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros dependem para 

prover a subsistência própria e da família. Relativamente ao quantum, em 

se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para sua valoração 

(inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por dano moral não 

está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até porque deve ser 

fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese concreta, levando em 

conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja 

fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no 

valor certo e determinado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual reputo 

razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao 

caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em 

enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança proposta por 

CLÁUDIA MARA DE BARROS em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 466,10 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), originado do 

suposto contrato n. 5342460350111000 que de origem à inscrição do 

nome da parte autora no cadastro de devedores, objeto da presente ação; 

(ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), desde o evento danoso - inscrição 

indevida do nome da parte autora no rol de inadimplentes (Súmula 54 do 

STJ), por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual 

o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se ofício aos órgãos de restrição ao crédito para que promovam a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de inadimplentes referente à 

dívida objeto da presente ação. Retifique-se na autuação e na distribuição 

a respeito da alteração do nome da parte requerida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 SENTENÇA Processo: 

1002184-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RODRIGO DE SOUSA 
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BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. O despacho exarado 

no evento 13965264 determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, consistente na juntada nos autos do comprovante de 

endereço da parte reclamante a fim de aferir a competência deste Juízo. 

Com efeito, não obstante a manifestação da parte autora, o comprovante 

de endereço coligido nos autos está em nome de pessoa estranha à 

relação processual e não está em nome da genitora do autor, conforme 

afirmado pelo causídico em sua manifestação. Além disso, verifica-se que 

a petição inicial sequer preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil, uma vez que, além de não trazer a qualificação 

completa do reclamante, não houve a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação, ônus da parte autora. A ausência 

de emenda da petição inicial, na forma estabelecida, constitui motivo 

suficiente para a extinção do processo sem análise do mérito, na forma do 

que determinado no despacho anterior. Ante o exposto, indefiro a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação da parte, 

certifique-se e arquive-se mediante cautelas de praxe. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001723-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALAN CRISTYAN DUARTE DA 

SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. 

Dispenso o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante foi intimado para comprovar nos autos o endereço de sua 

residência, justificando-se a medida para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Porém, a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação nos autos. Com efeito, é ônus da parte comprovar mediante 

prova material nos autos o endereço de sua residência no momento da 

propositura da ação. Por outro lado, importe ressaltar que a mera alegação 

da parte quanto ao seu endereço não faz prova de sua residência, por se 

tratar de declaração unilateral da parte sem qualquer prova documental à 

comprovação de suas alegações. Dessa forma, considerando que a parte 

autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000613-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALESSANDRA SANTOS 

BARATA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré embora tenha 

apresentado contestação nos autos, o ato foi intempestivo, incidindo, 

dessa forma, os efeitos da revelia. Além disso, não houve requerimento 

pela requerida em relação à produção de provas (art. 349 do CPC). Assim, 

tendo em vista que a requerida devidamente citada não compareceu à 

sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia na forma do artigo 20 da Lei 

n. 9.099/95. No mérito, a reclamante alega desconhecer a origem da dívida 

no valor de R$ 2.413,44 (dois mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e 

quatro centavos), objeto de inclusão do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes. É possível aferir pelos documentos coligidos nos autos, que 

o referido débito apontado como objeto de inscrição do nome da autora no 

rol de inadimplentes trata-se de cobrança fragmentada, cuja soma dos 

valores chega ao montante indicado pela autora, indicando ainda a 

requerida credora da dívida. Com efeito, considerando que a reclamada 

não comprovou nos autos a existência de relação jurídica e ante sua 

aceitação tácita a respeito dos fatos narrados na inicial, impõe-se a 

procedência do pedido da reclamante. Desse modo, impõe-se ainda a 

declaração de inexistência do referido débito. Quanto aos danos morais, 

reputo-os devidos pela simples prática da inscrição indevida do nome da 

autora nos órgãos restritivos ao crédito, dispensando a jurisprudência a 

comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que 

se refere especificamente à indenização por dano moral, possui 

entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que 

houve inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de 

proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo 

prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 

1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE 

DE TERCEIROS. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A orientação 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o 

fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, 

por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições 

financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí 

advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 
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dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por ALESSANDRA SANTOS 

BARATA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade das dívidas que somadas totalizam R$ 2.413,44 (dois mil, 

quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), que deram 

origem à inscrição do nome da parte autora no cadastro de devedores, 

objeto da presente ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no percentual 

de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), desde o evento 

danoso - inscrição indevida do nome da parte autora no rol de 

inadimplentes (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade extracontratual o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício aos órgãos de restrição 

ao crédito para que promovam a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto da presente ação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Processo: 

1005099-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSIVALDO MONTEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré embora tenha 

apresentado contestação nos autos, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos da revelia. Além disso, não 

houve requerimento pela requerida em relação à produção de provas (art. 

349 do CPC). Assim, tendo em vista que a requerida devidamente citada 

não compareceu à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia na forma 

do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. No mérito, o reclamante alega desconhecer 

a origem da dívida no valor de R$ 169,84 (cento e sessenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), consubstanciado no contrato n. 0213883521, 

objeto de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes. É 

possível aferir pelos documentos coligidos nos autos, que a parte 

requerida incluiu o nome do autor no rol de inadimplentes em decorrência 

de cobranças vinculadas ao suposto contrato. Por outro lado, tendo em 

vista que a requerida não comprovou nos autos a regularidade ou a 

existência de relação jurídica entre as partes, sobretudo pela 

concordância tácita com o pedido do autor, impõe-se a procedência da 

pretensão do reclamante. Do mesmo modo, impõe-se ainda a declaração 

de inexistência do referido débito. Quanto aos danos morais, reputo-os 

devidos pela simples prática da inscrição indevida do nome da autora nos 

órgãos restritivos ao crédito, dispensando a jurisprudência a 

comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que 

se refere especificamente à indenização por dano moral, possui 

entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que 

houve inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de 

proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo 

prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 

1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE 

DE TERCEIROS. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A orientação 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o 

fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, 

por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições 

financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí 

advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por JOSIVALDO MONTEIRO DA 

COSTA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 169,84 (cento e sessenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), consubstanciado no contrato n. 0213883521, 

objeto da presente ação e; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), desde 

o evento danoso - inscrição indevida do nome da parte autora no rol de 

inadimplentes (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade extracontratual o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício aos órgãos de restrição 
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ao crédito para que promovam a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto da presente ação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003100-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: MARIA CLARICE DA SILVA Requerido: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a 

ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter 

um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pelo Autor, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros e extrato de faturas, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 615,90 

(seiscentos e quinze reais e noventa centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de25% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON DOS SANTOS LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: CLEMILTON DOS SANTOS LAGO Requerido: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Apenas para situar a demanda, faço uma breve 

digressão acerca do litígio posto em juízo. Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de 

débito entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. Com a inicial, 

a parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta 

documentos que comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos 

termos do art. 290 do CC. Argumenta que a ausência de notificação da 

cessão não desobriga o devedor diante do cessionário e também não 

retira a legitimidade deste para buscar o seu crédito. Eis a síntese do 
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necessário. Decido. Diante da ausência de preliminares, passo a análise 

do mérito. Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão 

conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, 

desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se 

recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples 

ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o 

desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário 

de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. Para 

ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação 

ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A 

jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de 

notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) 

não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - 

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da 

recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003005-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI SILVA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face do encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de 

crédito indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação, aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, 

portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de 

indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe 

de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado 

da lide. DAS PRELIMINARES A preliminar de indeferimento da inicial não 

merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios norteadores dos 

juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 

e ss. da Lei 9.099/05. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada as 

preliminares suscitadas, e por não haver arguição de demais preliminares, 

passo ao julgamento meritório. MÉRITO É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 
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ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JOSIEL ALVES VIEIRA Requerido: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros e informações além 

de histórico de chamadas comprovando a relação jurídica entre as partes 

e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$64,99 (sessenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002947-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA MONTANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JEFERSON MONTANHA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002947-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SOFIA MONTANHA 

REQUERIDO: JEFERSON MONTANHA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. I. Relatório. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Preliminarmente, não há falar em ilegitimidade passiva 

do segundo requerido, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde 

(SUS), as três entidades federativas – União, Estado e Município – são 

solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, a teor 

do art. 198 da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/90, podendo ser cada 

uma delas, individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre 

tal obrigação. Sobre o tema, cito o seguinte julgado do STF: “Paciente 

portadora de doença oncológica – Neoplasia maligna de baço – pessoa 

destituída de recursos financeiros – direito à vida e à saúde – 

necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter 

ético-jurídico, a integridade desse direito essencial – fornecimento gratuito 

de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de 

pessoas carentes – dever constitucional do Estado (CF, art. 5°, “caput” e 

196) – Precedentes (STF) – Responsabilidade solidária das pessoas 

políticas que integram o estado federal brasileiro – consequente 

possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes 

estatais – recurso de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do 

Sul AG REg. No Recurso Extraordinário, Rel. Min. Celso de Mello. 

Julgamento: 09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma). Sem destaque 

no original. Afasto, da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade ativa da 

parte arguida pelo Município consistente no pedido de internação 

compulsória da paciente em estabelecimento especializado para o 

tratamento de dependentes químicos. Por se tratar de medida excepcional 

e extrema, não há cogitar a necessidade de ação de interdição prévia 

para veiculação da medida de internação compulsória, prestação afeta ao 

direito à saúde, porquanto aqui se trata de presumível incapacidade 

temporária e situação de urgência, tendo por finalidade única a prestação 

da garantia constitucional à saúde, sem reflexos patrimoniais ou 

postulações relativas ao instituto do mandato. O pedido de internação 

compulsória é juridicamente possível haja vista que o ordenamento pátrio 

prevê, em tese, possibilidade da condenação ao custeio da internação 

indicada. Trata-se, na verdade, de mero cumprimento do direito 

constitucional à saúde, direito público subjetivo e prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República, conforme se nota em seu artigo 196. A parte 

autora tem legitimidade para propor a ação que visa à internação 

compulsória de seu filho, maior e dependente de substância psicoativa, 

para tratamento da dependência química e reabilitação social, 

independente de prévia interdição. É o entendimento consolidado da 

jurisprudência, cuja medida já era prevista no então revogado Decreto n. 

24.559/34, que admitia a internação de toxicômanos ou intoxicados 

habituais por ordem judicial ou requisição de autoridade pública ou a 

pedido do próprio paciente ou solicitação de seu conjugue, pai, filho ou 

parente até o 4° grau, ou outro interessado; e ainda o Decreto n. 891/38, 

art. 29, prevê a internação obrigatória ou facultativa dos toxicômanos ou 

os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou 

bebidas alcoólicas. No tocante à capacidade econômica da autora, a 

presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deve 

prevalecer, porque não elidida por qualquer prova em sentido contrário, 

valendo ressaltar que o autor encontra-se assistida pela Defensoria 

Pública. Ademais, a invocação da reserva do possível, desacompanhada 

de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a limitação financeira 

do ente público e o suposto prejuízo aos poder público, por si só, não 

pode justificar o desatendimento à ordem constitucional de facilitação do 

acesso aos serviços de saúde. Já o aventado escalonamento das 

funções ou competências, advindos da implantação do SUS, não exime os 

entes públicos da prestação de assistência integral aos doentes, 

independente da gravidade ou tipo de moléstia. Além disso, há de ser 

ressaltado que o Estado e/ou o Município responde pela obrigação de 

prestar assistência à saúde porquanto integram juntamente com a União o 

Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação pela preservação da 

saúde pública da comunidade, respondendo os entes solidariamente pela 

resposta às necessidades da população. O Código de Saúde do Estado 

de Mato Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do 

Município na execução e no desenvolvimento das questões do sistema de 

saúde. Assim também é a orientação prevista na Constituição do Estado 

de Mato Grosso. O Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe 

aos Municípios a ação direta e aos Estados a ação complementar, com 

suplementação das diretrizes pela União. A distribuição das competências 

e das obrigações dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes 

federados de sua responsabilidade solidária. O sistema de referência 

contra referência (no âmbito de competência administrativa dos órgãos 

públicos) indica a solidariedade. Ressalte-se que a descentralização 

político-administrativa criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não 

significa isenção de parcela da responsabilidade de cada um dos entes 

integrantes da Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida 

de gestão a fim melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir 

o ente público quanto às responsabilidades em prestar a assistência 

integral à saúde a quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo 

Sistema Único de Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as 

Constituições dos Estados e também as normas legais editadas e 

aprovadas pelo Congresso Nacional, não podendo o ente público 

invocá-las a fim de eximir-se de suas responsabilidades na gestão que lhe 

compete. Assim, a solidariedade permite o manejo de ação, como dito, 

contra ente público individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem 

necessidade de integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos 

respondem. Já estritamente quanto ao objeto a internação compulsória, até 

por dar azo à privação da liberdade, é medida de extrema e excepcional, 

só passível de decretação depois de apurado quadro de necessidade por 

laudo ou atestado médico. É o que prevê a Lei Federal n. 10.216/2001, que 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 

em especial em seus artigos 4º, 6º e 9º. Nos termos do dispositivo legal 

constante no art. 6º, da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica, seja 

voluntária, involuntária ou compulsória, somente será levada a efeito 

mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

No caso dos autos, existe laudo circunscrito por profissional de psiquiatria 

(Id. 15853816), indicando a necessidade da internação da paciente para 

tratamento ambulatorial. O médico assistente e dessa especialidade é o 

profissional que detém melhores condições de avaliação e indicação do 

tratamento mais eficaz e efeitos positivos para a manutenção da qualidade 

de vida e recuperação da saúde do paciente, cuja indicação não pode ser 

contestação sem a devida contraprova. Assim sendo, havendo elementos 

suficientemente aptos a comprovar que a paciente Jeferson Montanha 

padece de moléstia psiquiátrica, e consoante alhures consignado, o 

acolhimento da pretensão inicial é medida que se impõe. A requerente é 

pessoa humilde, de parcos recursos, sobretudo porque, para propor a 

presente ação, procurou a Defensoria Pública de Mato Grosso. Logo, não 

tem condições financeiras de arcar com os custos de sua internação de 

forma particular. Tendo a vida e a saúde precedência sobre todos os 

demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser colocados em 

perigo pela falta de condição econômica para custear o tratamento, cabe 

ao Poder Público a responsabilidade de supri-lo, de forma concorrente, em 

todos os níveis de governo, sendo por isso certo a procedência da 

demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos. Consigne-se, por 

outro lado, que inexiste indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o 

Poder Executivo. Se a situação concreta faculta ao administrador 

alternativa, o Judiciário não pode censurar seu juízo discricionário. 

Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a subsunção da conduta 

administrativa aos parâmetros legais, é possível controle judicial sobre o 

comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso porque o administrador 

pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas não pode omitir-se 

quando tem o dever de agir. Igualmente, relevante anotar que a cláusula 

da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente público, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder discricionário do 

administrador público deve ser exercido dentro do campo permitido pela 

legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da oportunidade encontra 
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barreiras nos limites da legalidade e constitucionalidade. O limite no 

presente caso é o direito à vida e à saúde que o paciente tem respaldado 

no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, todos da Constituição Federal 

e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo anotar que a divisão 

administrativa de atribuições realizada pelo SUS não pode afastar este 

conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. Em razão das 

normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, assim como do 

segundo requerido, que imputam ao outro a responsabilidade, pois neste 

caso estar-se-ia diante de responsabilidade solidárias dos requeridos. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na ação de obrigação de fazer proposta por SOFIA MONTANHA para 

internação compulsória de seu filho Jeferson Montanha em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - 

MT, e CONDENO os requeridos solidariamente, para que, no prazo de 72 

setenta e duas horas, a contar da intimação desta sentença, forneçam os 

meios necessários e promovam a internação compulsória do paciente 

Jeferson Monanhta em unidade especializada para tratamento de 

dependência química e reabilitação do paciente, cuja liberação do paciente 

após o encerramento do tratamento fica condicionada à avaliação médica 

psiquiátrica e de outros profissionais da equipe técnica da unidade 

ambulatorial e do serviço especializado. O não cumprimento da medida no 

prazo assinalado, importará em bloqueio de verbas para o custeio do 

tratamento do paciente se fornecido por fornecedor particular. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 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 os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de agosto de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIS SILVA 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))

Magistrado(s):
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SENTENÇA Requerente: DEIVIS SILVA DA SILVA Requerido: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

chamadas comprovando a relação jurídica entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face do encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de 

crédito indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação, aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, 

portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de 

indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe 

de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado 

da lide. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003228-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CUNHA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003228-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA CUNHA 

ARAGAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor importa 

mencionar que tanto a reclamante quanto a reclamada amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a autora utilizou-se 

como destinatária final dos serviços fornecidos pelo requerido. Portanto, 

verifico a possibilidade de o caso ser analisado mediante a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Não há preliminar a 

ser analisada, razão pela qual passo diretamente ao julgamento do mérito 

da causa. O reclamante alega desconhecer a origem da dívida de R$ 

631,82 (seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), 

consubstanciado no suposto contrato n. 00308630500080CT, objeto de 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. A parte requerida, por 

sua vez, defende a existência de contrato, e que, por outro lado, agiu no 

exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor no cadastro de 

devedores ante a inadimplência do reclamante. Os documentos coligidos 

nos autos, notadamente os que instruem a contestação, comprovam a 

existência de vínculo jurídico entre as partes. Pois o autor efetivamente 

contratou os serviços da parte reclamada e deixou de cumprir com seus 

deveres ao não realizar o pagamento na forma em que foi contratada. Isso 

porque, é possível aferir pelos documentos aportados nos autos a 

existência de pagamentos de faturas de cartão de crédito. Entretanto, não 

se cogitar de existência de fraude porque o histórico de pagamentos é 

incompatível com a fraude já que o fraudador contrata em nome de 

terceiro – geralmente pessoas cumpridoras de seus deveres – justamente 

para não pagar, pois essa é a intenção: contratar em nome de terceiro 

para não pagar. Os argumentos do reclamante não convencem, sobretudo 

após a contestação do requerido e a juntada dos documentos que a 

acompanham. Logo, diante da regularidade da contratação dos serviços 

não há falar em declaração de inexistência de débito e, por consequência, 
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não tem direito à indenização a título de compensação por dano moral. 

Dessa forma, a inscrição do nome do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes foi legítima, e que a ação da requerida decorreu do exercício 

regular de direito legalmente reconhecido. Além disso, é possível aferir 

que de acordo com os documentos coligidos nos autos, o autor é possui 

outras dívidas na praça, revelando ser devedor contumaz. Por fim, há que 

ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser 

condenado ao pagamento de multa - diante do dever de comportamento 

ético das partes - equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor 

da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por JOSÉ CARLOS DA CUNHA ARAGÃO em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. (Banco Bradesco Cartões S/A.), na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por BANCO 

BRADESCO S/A. em desfavor de JOSÉ CARLOS DA CUNHA ARAGÃO, e 

CONDENO o reclamante ao pagamento de multa, diante do dever de 

comportamento ético das partes, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta 

data até o efetivo pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito 

nos termos do 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). A isenção de custas e honorários nesta fase processual, não 

significa isenção do pagamento da multa por litigância de má-fé aqui 

fixada. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003231-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SHAYAD SILVA NEVES (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))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003231-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA SHAYAD SILVA 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. I. Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor importa 

mencionar que tanto a reclamante quanto a reclamada amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a autora utilizou-se 

como destinatária final dos serviços fornecidos pelo requerido. Portanto, 

verifico a possibilidade de o caso ser analisado mediante a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Afasto a preliminar 

de inépcia da inicial, uma vez que os documentos coligidos nos autos são 

aptos à defesa da parte requerida, tanto que apresentou contestação de 

mérito nos autos, demonstrando, inclusive, resistência à pretensão da 

parte autora. Além disso, o que se discute nos autos é a existência ou não 

de relação jurídica entre as partes cujo número do CPF é suficiente para 

que a reclamada manifeste quanto à existência ou não de contrato entre 

as partes. No mérito, a reclamante alega desconhecer a origem da dívida 

de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), 

consubstanciado no suposto contrato n. 4282672741516000, objeto de 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. A parte requerida, por 

sua vez, defende a existência de contrato, e que, por outro lado, agiu no 

exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor no cadastro de 

devedores ante a inadimplência da reclamante que deixou adimplir os 

pagamentos gerados em decorrência da utilização do cartão C&A Visa 

Internacional. Os documentos coligidos nos autos, notadamente os que 

instruem a contestação, comprovam a existência de vínculo jurídico entre 

as partes. Pois a autora efetivamente contratou os serviços da parte 

reclamada ao aderir proposta de utilização de cartão de crédito, mas 

deixou de honrar os pagamentos na forma em que foi contratada. Isso 

porque é possível aferir pelos documentos aportados nos autos a 

existência de pagamentos de faturas de cartão de crédito, compras à 

prazo e histórico de pagamentos. Entretanto, não há que se cogitar da 

existência de fraude porque o histórico de pagamentos é incompatível com 

a fraude já que o fraudador contrata em nome de terceiro – geralmente 

pessoas cumpridoras de seus deveres – justamente para não pagar, pois 

essa é a intenção: contratar em nome de terceiro para não pagar. Os 

argumentos da reclamante não convencem, sobretudo após a 

contestação do requerido e a juntada dos documentos que a 

acompanham. Logo, diante da regularidade da contratação dos serviços 

não há falar em declaração de inexistência de débito e, por consequência, 

não tem direito à indenização a título de compensação por dano moral. 

Dessa forma, a inscrição do nome do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes foi legítima cuja ação da requerida decorreu do exercício 

regular de direito legalmente reconhecido. Por fim, há que ser reconhecido 

à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser 

condenado ao pagamento de multa - diante do dever de comportamento 

ético das partes - equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor 

da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por JULIANA SHAYAD SILVA NEVES em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S/A. (Banco Bradesco Cartões S/A.), na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por BANCO 

BRADESCARD S/A. em desfavor de JULIANA SHAYAD SILVA NEVES, e 

CONDENO a reclamante ao pagamento de multa, diante do dever de 

comportamento ético das partes, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta 

data até o efetivo pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito 

nos termos do 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). A isenção de custas e honorários nesta fase processual, não 

significa isenção do pagamento da multa por litigância de má-fé aqui 

fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-27.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO Requerido: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta extrato de movimentações bancárias bem como telas de seu 

sistema interno com registros e informações comprovando a relação 

jurídicas entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002679-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JOSELITO SILVA ALVES Requerido: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta contrato de prestação de serviços (empréstimo) 

com assinatura muito semelhante à da parte Autora, acompanhado de 
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extrato de movimentações bancárias e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010458-65.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA SOBRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ATTILIO MAIA KRUL BUTTURE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA DOS MARTIRES RAMOS OAB - PR67201 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: MANOEL COSTA SOBRAL Requerido: PEDRO 

ATTILIO MAIA KRUL BUTTURE Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da decisão e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA CHITARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por CRISTIANE SILVA 

CHITARRA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS. Aduz a inicial que 

para prestar concurso público no dia 07/04/2018 em Xinguara/PA, a 

Autora adquiriu no site da Requerida as passagens aéreas para viajar no 

dia 06/04/2018. O voo estava previsto para sair as 7h15min de Sorriso MT, 

chegando a Marabá-PA - às 16h05min deste mesmo dia, onde seguiria por 

via terrestre até seu destino final (Xinguara). Sustenta que “reside em 

Lucas do Rio Verde-MT (Mais de 60 Km de distância)” e, ao chegar à 

cidade de Sorriso na manhã do dia 06/04/2018 para embarque foi 

surpreendida com a noticia de que o aeroporto estava fechado para 

manutenção da pista conforme comunicado anexado na parede, e 
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portanto não haveria decolagem de avião naquela data” (sic). Discorre que 

“teve que ir com o seu próprio carro até a cidade de Sinop-MT (Mais de 80 

KM de distancia de Sorriso), onde conseguiu um voo através da própria 

companhia aérea Azul, que saiu as 12h00 daquele dia, chegando em 

Cuiabá as 13h00. Assim, a autora conseguiu sair de Cuiabá através da 

companhia aérea Gol às 16h50min, e chegou em Marabá as 00h45min”. 

Relata, ainda, que diante do adiantado do horário em que chegou a 

Marabá-PA, precisou fretar um táxi pelo valor de R$300,00, chegando em 

Xinguará-PA somente após as 05h30 da manhã, ou seja, apenas 03h 

antes da prova, marcada para as 08h da manhã. Afirma que o ocorrido 

causou grande prejuízo no seu desempenho na prova, pois, embora 

preparada e com chances de aprovação, não obteve sequer 

classificação, tendo em vista o cansaço físico e mental suportados na 

viagem. Não obstante, sustenta que desembolsou R$ 325,00 para 

remarcar o voo de volta, após um desabamento ocorrido na estrada que 

liga Xinguara a Marabá, onde iria embarcar para Cuiabá MT. Atribui à 

Reclamada a culpa pela cobrança, aduzindo que a atendente teria errado 

o procedimento e cancelado a passagem ao invés de remarcar. Pugna 

pela devida reparação por danos materiais, e ainda, danos morais, em 

razão da frustração, aflição e todos os transtornos causados. Em sua 

defesa a Reclamada aponta que a aeronave que sairia de Sorriso no dia 

06/04/2018 - voo 2899, necessitou de manutenção extraordinária, 

“absolutamente urgente, inevitável e imprevisível”, culminando no 

cancelamento do voo. Inobstante, afirma que a empresa “ofertou transfer 

Sorriso/Sinop, a reacomodação no primeiro voo disponível referente ao 

trecho de Sinop/Cuiabá, e o restante do trecho através da congênere 

GOL, que decolou no mesmo dia sem nenhuma intercorrência”. No mais, 

aduz que não concorreu para os fatos, a existência de excludente de 

ilicitude e pugna pela improcedência dos danos materiais e morais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Considerando que a requerida não 

suscitou preliminares, passo ao julgamento de mérito da demanda. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

reclamante adquiriu previamente passagens aéreas da companhia 

reclamada, sendo a de ida para o dia 06/04/2018, que compreendia o 

trecho Sorriso/MT a Marabá/PA e a volta, programada para o dia 

12/04/2018 – Marabá/PA a Sinop/MT, ambas com conexões. No caso 

vertente, restou incontroverso o cancelamento do primeiro voo – Sorriso a 

Cuiabá, o que acarretou na remarcação da conexão – Cuiabá a Marabá e, 

consequentemente o atraso (mais de 8 horas) na chegada ao destino 

final. A Reclamada em sua contestação, alega que o cancelamento do voo 

ocorreu em razão da necessidade de manutenção extraordinária na 

aeronave, sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando 

excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido 

de indenização por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da 

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. Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, “quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: 

ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o 

dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo 

com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). 

Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado (art. 14 

do CDC). Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da 

responsabilidade consumerista. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na seqüência, é preciso 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de 

forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário 

a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um 

bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza 

patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, corroborados pelas provas 

anexadas. É incontroverso que a parte reclamante contratou os serviços 

de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites 

do contrato, restando frustrada sua expectativa. A alegação da Ré de que 

o cancelamento do voo decorreu de caso extraordinário e imprevisível, 

não encontra ressonância nos autos; primeiro porque os fatos se deram 

em 06/04/2018 e o relatório de ocorrência técnica juntado em contestação 

foi elaborado apenas em 27/08/2018, sem qualquer justificativa; segundo, 

porque a Autora juntou nota de esclarecimento do aeroporto, dando conta 

de que os voos foram cancelados por necessidade de manutenção da 

pista, o que restou incontroverso, posto que a Ré não se manifestou a 

respeito. Ademais, a ocorrência de manutenção não programada, por si 

só, não configura(ria) causa excludente de responsabilidade: 

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. 

Manutenção da aeronave. Fato previsível e que não exclui a 

responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço 

caracterizada. Indenização por dano moral devida. "Quantum" fixado em 

R$-15.000,00 que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10626361320178260576 SP 

1062636-13.2017.8.26.0576, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 

26/11/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/11/2018) Superado este ponto controvertido, passo a analisar os 

aludidos danos. Os danos materiais não merecem prosperar, uma vez que 

o desembarque da Autora ocorreu na cidade de Marabá, conforme 

previsto inicialmente. Nesse sentido, embora a autora afirme que o único 

meio de transporte disponível no momento era o táxi, não é possível aferir 

se a mesma teria optado por outro ou qual valor teria desembolsado “na 

viagem”, caso chegasse ao destino no horário previsto inicialmente. 

Assim, em que pese o atraso verificado, é certo que a passageira teria 

que seguir viagem por conta própria até Xinguara de qualquer maneira, 

não logrando êxito em demonstrar que o valor despendido aumentou e/ou 

quanto aumentou em razão do atraso no horário de chegada em 

Marabá/PA. Já no que tange a taxa de remarcação do voo, a própria 

Autora informa que o cancelamento/remarcação da viagem de volta 

ocorreu por conta do desabamento da estrada no trajeto entre Xinguara e 

Marabá, ou seja, trata-se de caso fortuito ou de força maior que não pode 

ser atribuído à Reclamada. A Ré manifestou-se a respeito: “Quanto às 

alegações de que não pode comparecer ao embarque, e que, somente 

após diversas tentativas e tendo que pagar uma taxa, foi possível ser 

reacomodada, insta esclarecer que a Autora deu causa ao no show, 

tendo a empresa AZUL reservado sua poltrona, que viajou vazia. Ou seja, 

a empresa AZUL foi a única prejudicada nos fatos em questão, e, com 

fulcro em prestar um serviço com excelência, por mera liberalidade 

proporcionou a reacomodação da Autora.” Veja-se que embora a Ré não 

tenha dado causa ao episódio, procedeu à remarcação do voo para o dia 

seguinte, evitando que a Autora tivesse que desembolsar ainda mais com 

a compra de um novo bilhete aéreo. A autora não se desincumbiu de seu 

ônus de demonstrar abusividade ou ilegalidade na cobrança. Por outro 

lado, no que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos 

artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, o atraso de mais de 08h no voo de ida, 

ocasionou transtornos a parte Autora que impactaram diretamente no seu 

desempenho em prova de concurso público para o qual estava inscrita. A 

angustia e aflição, o cansaço físico e psicológico após passar 

praticamente a noite toda em claro na véspera da prova, certamente 

trazem à tona os aludidos danos morais. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 
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pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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 de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, 

para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

reclamante, para condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 

1% ao mês, a partir desta sentença (Sumula 362 STJ). 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). Submeto à apreciação e homologação da MM. Juíza. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003060-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DANIELA CRISTINA KNOB DE 

REZENDE REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável dilação probatória. Além disso, os 

documentos aportados nos autos são suficientes para a análise da 

controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos contornos dos 

princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e informalidade 

(art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Não havendo preliminar pendente de análise, 

passo diretamente ao julgamento de mérito da causa. Na questão de 

fundo, é pertinente a pretensão da reclamante. No caso, a relação jurídica 

existente é típica de consumo, na qual a companhia aérea figura como 

fornecedora, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto a 

reclamante figura como consumidora, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Destaque-se ainda ser objetiva a 

responsabilidade civil das empresas aéreas, pois se enquadram no 

conceito de fornecedoras e podem ser responsabilizadas por eventuais 

defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC). O 

contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de 

uma das partes (empresa aérea) de transportar passageiro para 

determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento. A 

reclamada, em sua contestação, não nega a ocorrência dos fatos 

descritos na inicial, se restringindo a argumentar que os fatos ocorreram 

em decorrência na alteração na escala dos tripulantes, já que alguns 

tripulantes já havia atingido o tempo exigido pela legislação vigente e, 

portanto, não poderiam seguir viagem no voo da autora, de modo que foi 

necessário o remanejamento de pessoas. Além disso, argumentou que 

cumpriu a legislação vigente em relação à assistência de alimentação da 

passageira, já que o atraso foi superior a quatro horas. Todavia, o 

reclamante argumentou que não bastasse o atraso do voo de Cuiabá para 

São Paulo, assim como a perda do horário de embarque no Aeroporto de 

Guarulhos para Santiago no Chile, também houve demora na entrega dos 

pertences da reclamante no local de destino, ou seja, no desembarque no 

Chile, sem qualquer assistência por parte da requerida. Nesse caso, a 

requerida defendeu que não houve comprovação quanto ao suposto 

extravio de bagagens pela autora, que deveria ser comprovado por meio 

do preenchimento de relatório padrão. Com efeito, o voo de São Paulo para 

Santiago estava previsto para às 09h15min, mas em decorrência do 

atraso, mesmo tendo sido realocada para o voo mais próximo, somente foi 

possível o embarque às 21h30min, ou seja, doze horas de atraso, e que 

não pode ser considerado pequeno atraso como defendido pela requerida. 

Por outro lado, o limite excedente de horas de trabalho dos tripulantes da 

requerida e sua respectiva proibição de realizar trabalho além do previsto 

na legislação pátria, não pode ser motivo que deva ser imputado à parte 

autora como motivo de exclusão da responsabilidade da requerida, e que 

neste caso o ônus é do prestador do serviço. Assim, a reclamada deixou 

de se desincumbir do ônus da prova, uma vez que deveria comprovar os 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, na 

forma do artigo 373, II, do CPC. A requerida não demonstrou que tenha 

avisado os passageiros com antecedência necessária no aeroporto de 

Cuiabá. Pelo contrário, porquanto as informações repassadas aos 

passageiros foram deficientes e insuficientes à aflição e angústia 

vivenciadas pelos passageiros. Ainda que houvesse tal comprovação, 

restou demonstrado que a reclamada não cumpriu as determinações 

constantes na Resolução n. 400 da ANAC, bem como o direito pleno à 

informação previsto no artigo 6º, III, do CDC. Art. 6º. São direitos básicos 

do consumidor: (...) III – a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem. De outro lado, o artigo 734 do 

Código Civil dispõe que: “o transportador responde pelos danos causados 

às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior 

sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade”. Acerca da 

questão do direito internacional privado, ressalte-se que, segundo recente 

julgamento do Supre Tribunal de Federal, sobre o Tema 210, fixou o 

seguinte entendimento: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. (Sem destaque no 

original). Nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal, o 

transportador é responsável pelo atraso ocasionado ao passageiro. A 

reclamante pretende indenização a título de danos morais suportados em 

razão do atraso o voo, em que ficou impossibilitado de seguir viagem na 

escala que seria feita em São Paulo no aeroporto de Guarulhos com 

destino a Santiago no Chile, e que somente foi possível após 12 (doze) 

horas de espera. Anote-se, por conseguinte, que a limitação prevista na 

Convenção de Montreal aplica-se aos prejuízos patrimoniais, não incidindo 

sobre indenização por abalo moral por ausência de regulação nesse 

sentido. Ainda sobre a questão importa destacar o artigo 20 da Resolução 

n. 400 da ANAC – direito à informação plena e apoio financeiro e 

execução de serviço por terceiros: Art. 20. O transportador deverá 

informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação 

disponíveis: I – que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente 

contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II – sobre o 

cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1º O transportador 

deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) 

minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos 

de atraso. § 2º A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, 

da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito 

pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro. Art. 21. O 

transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 
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devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I – atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário contratado; II – 

cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III – preterição de 

passageiro; e IV – perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos 

com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a 

causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas 

previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos 

passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da 

informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente contratado. Na espécie, a reclamada não comprovou 

ter cumprido a determinação quanto à informação imediata e plena, bem 

como ter colocado à disposição a execução do serviço por outra 

companhia ou, ao menos, ter dado a escolha de opção ao consumidor. 

Apenas comprovou ter oferecido almoço e jantar, mas não houve prova 

quanto à relocação da passageira noutro voo mais próximo ainda que 

fosse de outra companhia, assim como também não houve prova quanto 

ao oferecimento de hospedagem para descanso. Em razão da falha na 

prestação do serviço da reclamada, em que o autor teve que permanecer 

por 12 (doze) horas para fazer a conexão ao seu destino. Dessa forma, 

restou comprovada a ilegalidade da conduta da reclamada e, portanto, tem 

a obrigação de indenizar os danos morais experimentados pelo 

consumidor. A jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o 

dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Observa-se 

que não se trata de curto atraso de voo, pois 12 (doze) horas não pode 

ser considerado mero atraso. Pelo contrário, configura efetiva lesão a 

direito da personalidade, uma vez que o excessivo atraso causou 

indiscutível sofrimento e aflição ao reclamante, sobretudo porque estava 

noutro país e havia se programado com antecedência para sua viagem 

que escolheu como destino de férias com seu esposo e amigos. Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pela autora; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 

relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte não importa em 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

DANIELA CRISTINA KNOB DE REZENDE em desfavor de GOL LINHAS 

AÉREAS S/A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A., e CONDENO às 

reclamadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

compensação pelos danos morais experimentados pela reclamante, sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., 

conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003056-76.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RANNIER FELIPE CAMILO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável dilação probatória. Além disso, os 

documentos aportados nos autos são suficientes para a análise da 

controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos contornos dos 

princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e informalidade 

(art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Não havendo preliminar pendente de análise, 

passo diretamente ao julgamento de mérito da causa. Na questão de 

fundo, é pertinente a pretensão do reclamante. No caso, a relação jurídica 

existente é típica de consumo, na qual a companhia aérea figura como 

fornecedora, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto o 

reclamante figura como consumidor, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º 

do Código de Defesa do Consumidor. Destaque-se ainda ser objetiva a 

responsabilidade civil das empresas aéreas, pois se enquadram no 

conceito de fornecedoras e podem ser responsabilizadas por eventuais 

defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC). O 

contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de 

uma das partes (empresa aérea) de transportar passageiro para 

determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento. A 

reclamada, em sua contestação, não nega a ocorrência dos fatos 

descritos na inicial, se restringindo a argumentar que os fatos ocorreram 

em decorrência na alteração na escala dos tripulantes, já que alguns 

tripulantes já havia atingido o tempo exigido pela legislação vigente e, 

portanto, não poderiam seguir viagem no voo da autora, de modo que foi 

necessário o acionamento de outros profissionais. Além disso, 

argumentou que cumpriu a legislação vigente em relação à assistência de 

alimentação do passageiro, já que o atraso foi superior a quatro horas. 

Todavia, o reclamante argumentou que não bastasse o atraso do voo de 

Cuiabá para São Paulo, assim como a perda do horário de embarque no 

Aeroporto de Guarulhos para Santiago no Chile, também houve demora na 

entrega dos pertences do autor no local de destino, ou seja, no 

desembarque em Santiago no Chile, sem qualquer assistência por parte da 

requerida. Nesse caso, a requerida defendeu que não houve 

comprovação quanto ao suposto extravio de bagagens pelo autor, e que, 

porém, deveria ser comprovado por meio do preenchimento de relatório 

padrão. Com efeito, o voo de São Paulo para Santiago estava previsto 

para às 09h15min, mas em decorrência do atraso, mesmo tendo sido 

realocada para o voo mais próximo, somente foi possível o embarque às 

21h30min, ou seja, doze horas de atraso, e que não pode ser considerado 

pequeno atraso como defendido pela requerida. Por outro lado, o limite 

excedente de horas de trabalho dos tripulantes da requerida e sua 

respectiva proibição de realizar trabalho além do previsto na legislação 
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pátria, não pode ser motivo que deva ser imputado à parte autora como 

motivo de exclusão da responsabilidade da requerida, e que neste caso o 

ônus é do prestador do serviço. Assim, a reclamada deixou de se 

desincumbir do ônus da prova, uma vez que deveria comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, na forma 

do artigo 373, II, do CPC. A requerida não demonstrou que tenha avisado 

os passageiros com antecedência necessária no aeroporto de Cuiabá. 

Pelo contrário, porquanto as informações repassadas aos passageiros 

foram deficientes e insuficientes à aflição e angústia vivenciadas pelos 

passageiros. Ainda que houvesse tal comprovação, restou demonstrado 

que a reclamada não cumpriu as determinações constantes na Resolução 

n. 400 da ANAC, bem como o direito pleno à informação previsto no artigo 

6º, III, do CDC. Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) III – a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem. De outro lado, o artigo 734 do Código Civil dispõe que: “o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade”. Acerca da questão do direito 

internacional privado, ressalte-se que, segundo recente julgamento do 

Supre Tribunal de Federal, sobre o Tema 210, fixou o seguinte 

entendimento: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor”. (Sem destaque no original). Nos termos do artigo 19 da 

Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo atraso 

ocasionado ao passageiro. O reclamante pretende indenização a título de 

danos morais suportados em razão do atraso o voo, em que ficou 

impossibilitado de seguir viagem na escala que seria feita em São Paulo no 

aeroporto de Guarulhos com destino a Santiago no Chile, e que somente 

foi possível após 12 (doze) horas de espera. Anote-se, por conseguinte, 

que a limitação prevista na Convenção de Montreal aplica-se aos prejuízos 

patrimoniais, não incidindo sobre indenização por abalo moral por ausência 

de regulação nesse sentido. Ainda sobre a questão importa destacar o 

artigo 20 da Resolução n. 400 da ANAC – direito à informação plena e 

apoio financeiro e execução de serviço por terceiros: Art. 20. O 

transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios 

de comunicação disponíveis: I – que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de 

partida; e II – sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1º 

O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a 

cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do 

voo nos casos de atraso. § 2º A informação sobre o motivo do atraso, do 

cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo 

passageiro. Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I 

– atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

contratado; II – cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III – 

preterição de passageiro; e IV – perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Na 

espécie, a reclamada não comprovou ter cumprido a determinação quanto 

à informação imediata e plena, bem como ter colocado à disposição a 

execução do serviço por outra companhia ou, ao menos, ter dado a 

escolha de opção ao consumidor. Apenas comprovou ter oferecido 

almoço e jantar, mas não houve prova quanto à relocação do passageiro 

noutro voo mais próximo ainda que fosse de outra companhia, assim como 

também não houve prova quanto ao oferecimento de hospedagem para o 

descanso do passageiro. Em razão da falha na prestação do serviço da 

reclamada, em que o autor teve que permanecer por 12 (doze) horas para 

fazer a conexão ao seu destino. Dessa forma, restou comprovada a 

ilegalidade da conduta da reclamada e, portanto, tem a obrigação de 

indenizar os danos morais experimentados pelo consumidor. A 

jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Observa-se 

que não se trata de curto atraso de voo, pois 12 (doze) horas não pode 

ser considerado mero atraso. Pelo contrário, configura efetiva lesão a 

direito da personalidade, uma vez que o excessivo atraso causou 

indiscutível sofrimento e aflição ao reclamante, sobretudo porque estava 

noutro país e havia se programado com antecedência para sua viagem 

que escolheu como destino de férias com seu esposo e amigos. Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pelo autor; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 

relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte não importa em 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

RANNIER FELIPE CAMILO em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. e 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A., e CONDENO às reclamadas ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação pelos 

danos morais experimentados pelo reclamante, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do 

art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar 

da citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade 

contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 

07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003058-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável dilação probatória. Além disso, os 

documentos aportados nos autos são suficientes para a análise da 

controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos contornos dos 

princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e informalidade 

(art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Não havendo preliminar pendente de análise, 

passo diretamente ao julgamento de mérito da causa. Na questão de 

fundo, é pertinente a pretensão do reclamante. No caso, a relação jurídica 

existente é típica de consumo, na qual a companhia aérea figura como 

fornecedora, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto o 

reclamante figura como consumidor, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º 

do Código de Defesa do Consumidor. Destaque-se ainda ser objetiva a 

responsabilidade civil das empresas aéreas, pois se enquadram no 

conceito de fornecedoras e podem ser responsabilizadas por eventuais 

defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC). O 

contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de 

uma das partes (empresa aérea) de transportar passageiro para 

determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento. A 

reclamada, em sua contestação, não nega a ocorrência dos fatos 

descritos na inicial, se restringindo a argumentar que os fatos ocorreram 

em decorrência na alteração na escala dos tripulantes, já que alguns 

tripulantes já havia atingido o tempo exigido pela legislação vigente e, 

portanto, não poderiam seguir viagem no voo do autor, de modo que foi 

necessário o acionamento de outros profissionais. Além disso, 

argumentou que cumpriu a legislação vigente em relação à assistência de 

alimentação do passageiro, já que o atraso foi superior a quatro horas. 

Todavia, o reclamante argumentou que não bastasse o atraso do voo de 

Cuiabá para São Paulo, assim como a perda do horário de embarque no 

Aeroporto de Guarulhos para Santiago no Chile, também houve demora na 

entrega dos pertences do autor no local de destino, ou seja, no 

desembarque em Santiago no Chile, sem qualquer assistência por parte da 

requerida. Nesse caso, a requerida defendeu que não houve 

comprovação quanto ao suposto extravio de bagagens pelo autor, e que, 

porém, deveria ser comprovado por meio do preenchimento de relatório 

padrão. Com efeito, o voo de São Paulo para Santiago estava previsto 

para às 09h15min, mas em decorrência do atraso, mesmo tendo sido 

realocada para o voo mais próximo, somente foi possível o embarque às 

21h30min, ou seja, doze horas de atraso, e que não pode ser considerado 

pequeno atraso como defendido pela requerida. Por outro lado, o limite 

excedente de horas de trabalho dos tripulantes da requerida e sua 

respectiva proibição de realizar trabalho além do previsto na legislação 

pátria, não pode ser motivo que deva ser imputado à parte autora como 

motivo de exclusão da responsabilidade da requerida, e que neste caso o 

ônus é do prestador do serviço. Assim, a reclamada deixou de se 

desincumbir do ônus da prova, uma vez que deveria comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, na forma 

do artigo 373, II, do CPC. A requerida não demonstrou que tenha avisado 

os passageiros com antecedência necessária no aeroporto de Cuiabá. 

Pelo contrário, porquanto as informações repassadas aos passageiros 

foram deficientes e insuficientes à aflição e angústia vivenciadas pelos 

passageiros. Ainda que houvesse tal comprovação, restou demonstrado 

que a reclamada não cumpriu as determinações constantes na Resolução 

n. 400 da ANAC, bem como o direito pleno à informação previsto no artigo 

6º, III, do CDC. Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) III – a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem. De outro lado, o artigo 734 do Código Civil dispõe que: “o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade”. Acerca da questão do direito 

internacional privado, ressalte-se que, segundo recente julgamento do 

Supre Tribunal de Federal, sobre o Tema 210, fixou o seguinte 

entendimento: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor”. (Sem destaque no original). Nos termos do artigo 19 da 

Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo atraso 

ocasionado ao passageiro. O reclamante pretende indenização a título de 

danos morais suportados em razão do atraso o voo, em que ficou 

impossibilitado de seguir viagem na escala que seria feita em São Paulo no 

aeroporto de Guarulhos com destino a Santiago no Chile, e que somente 

foi possível após 12 (doze) horas de espera. Anote-se, por conseguinte, 

que a limitação prevista na Convenção de Montreal aplica-se aos prejuízos 

patrimoniais, não incidindo sobre indenização por abalo moral por ausência 

de regulação nesse sentido. Ainda sobre a questão importa destacar o 

artigo 20 da Resolução n. 400 da ANAC – direito à informação plena e 

apoio financeiro e execução de serviço por terceiros: Art. 20. O 

transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios 

de comunicação disponíveis: I – que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de 

partida; e II – sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1º 

O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a 

cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do 

voo nos casos de atraso. § 2º A informação sobre o motivo do atraso, do 

cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo 

passageiro. Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I 

– atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

contratado; II – cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III – 

preterição de passageiro; e IV – perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Na 

espécie, a reclamada não comprovou ter cumprido a determinação quanto 

à informação imediata e plena, bem como ter colocado à disposição a 

execução do serviço por outra companhia ou, ao menos, ter dado a 

escolha de opção ao consumidor. Apenas comprovou ter oferecido 

almoço e jantar, mas não houve prova quanto à relocação do passageiro 

noutro voo mais próximo ainda que fosse de outra companhia, assim como 

também não houve prova quanto ao oferecimento de hospedagem para o 

descanso do passageiro. Em razão da falha na prestação do serviço da 

reclamada, em que o autor teve que permanecer por 12 (doze) horas para 

fazer a conexão ao seu destino. Dessa forma, restou comprovada a 

ilegalidade da conduta da reclamada e, portanto, tem a obrigação de 

indenizar os danos morais experimentados pelo consumidor. A 

jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Observa-se 

que não se trata de curto atraso de voo, pois 12 (doze) horas não pode 

ser considerado mero atraso. Pelo contrário, configura efetiva lesão a 

direito da personalidade, uma vez que o excessivo atraso causou 

indiscutível sofrimento e aflição ao reclamante, sobretudo porque estava 

noutro país e havia se programado com antecedência para sua viagem 

que escolheu como destino de férias com seu esposo e amigos. Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pelo autor; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 
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relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte não importa em 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE em desfavor de GOL LINHAS 

AÉREAS S/A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A., e CONDENO as 

reclamadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante, sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., 

conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004998-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON HARTI RABER OAB - RS86390 (ADVOGADO(A))

MARTA REGINA DEBORTOLI OAB - RS40157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO FRANCISCO SCARTON VETERINARIA - ME (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 . 

1004998-46.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 7.383,77 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA Endereço: 

MAUA, 2359, IBIRUBÁ - RS - CEP: 98200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLECIO FRANCISCO SCARTON VETERINARIA - ME Endereço: AV. 

AMAZONAS, 1439, SALA 01, MINIO DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 14 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158402 Nr: 4886-94.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BALABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950

 Decido.Inicialmente, recebo os presentes embargos para discussão e, 

desde já, passo à análise do pedido de suspensão. In casu, apura-se dos 

documentos carreados aos autos, que a aquisição do imóvel registrado 

sob os n.º 2.440 – CRI Sorriso/MT, antiga matrícula n° 16.396 – CRI de 

Diamantino/MT, pelo embargante se deu por meio dos Contratos de Compra 

e Venda encartados às pp. 53/60 datados em 23.04.2001 e 28.11.2001, 

instrumentos devidamente assinados com reconhecimento de firma pela 

serventia competente, e ainda, o Termo de Anuência juntado à p. 65, 

datado em 08.12.2014, os antigos proprietários do imóvel em tela afirmam 

e anuem com a transferência do bem diretamente ao embargante, 

especificada uma área total de 602.7508 has, ou seja, antes da do registro 

da averbação premonitória AV 3/31.073 que se deu em 09.04.2015.Deste 

modo, uma vez comprovada a posse do embargante sobre a área 

penhorada nos autos do Cumprimento de Sentença n° 

344-97.199.811.0045 – Cód. 2321, conforme dispõe os requisitos legais 

dispositivos na norma processual acima transcrita, a suspensão dos atos 

de constrição sobre o imóvel registrado na matrícula n° 31.073 – CRI de 

Lucas do Rio Verde/MT é a medida que se impõe.Dessa forma, com fulcro 

nos termos do art. 678 do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão dos atos 

constritivos realizados sob o bem imóvel de matrícula n° 31.073, nos autos 

do Processo n° 344-97.1999.811.0045 – Cód. 2321, até ulterior 

determinação desse Juízo.Certifique-se a Sra. Gestora da suspensão na 

forma determinada na presente decisão, nos respectivos autos do 

Cumprimento de Sentença (Código: 2321), bem como proceda com o 

apensamento desses embargos nos autos do Processo n° 

344-97.1999.811.0045 – Cód. 2321.No mais, cite-se a parte embargada 

para contestar no prazo de 15 (dez) dias (art. 679 do CPC), ciente das 

advertências legais.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 38831 Nr: 3858-72.2010.811.0045

 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: EVALDO ANGELO DALMASO, CLARICE DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

CHACAREIROS DA MICROBACIA DO CORREGO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CLARICIANE DALMASO - OAB:MT /10.480, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (pp. 360/361) e determino:

I - Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva 

da testemunha arrolada pelo parte requerente (p. 219), no endereço 

indicado à p. 360 do feito;

II - Com a juntada da missiva aos autos, manifestem-se as partes nos 

termos da decisão de p. 358;

III - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 4981-03.2013.811.0045

 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: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER KREIN E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER, CELSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wallace Eller Miranda - 

OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos à p. 104, que fora certificado o decurso do prazo 

para a parte requerida apresentar resposta.

Desta feita, nomeio curador especial a Defensora Pública que oficia 

perante esta vara cível, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o 

múnus, bem como para se manifestar nos autos no prazo legal.

Ainda, nota-se que a empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros informou (pp. 103 e 105) que ocorreu um equívoco na 

indicação da cessão de crédito objeto do presente feito, pugnando o 

chamamento do feito à ordem, para que o Banco do Brasil S/A retorne ao 

polo ativo da demanda, bem como proceda-se com a exclusão do Dr. 

Wallace Eller Miranda do cadastro do processo, inibindo as publicações 

em seu nome.

Pois bem. Constatado o equívoco informado pela empresa Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiros, tendo em vista os documentos 

encartados às pp. 29/28 e 96. Assim, defiro o pedido de pp. 103 e 105 e, 

determino:

I - A alteração do polo ativo da presente demanda, fazendo constar a 

Instituição financeira Banco do Brasil S/A, com as retificações e 

anotações pertinentes;

II – Proceda-se a escrivania com a exclusão o Dr. Wallace Eller Miranda do 

cadastro do sistema Apolo, conforme requerido, restabelecendo o nome 

da procuradora do Banco do Brasil S/A, Dra. Louise Ranier Pereira 

Gionédis (p. 13 e 86), para que receba as notificações e intimações dos 

atos processuais. Anote-se;

III – Intime-se a Defensoria Pública para que manifeste-se acerca da 

nomeação como curador especial dos citados por edital e, em caso 

positivo, apresente a defesa, no prazo legal.

IV - Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97522 Nr: 3966-62.2014.811.0045

 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 CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA CARVALHO 39969703234, ROSANA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos à p. 100-verso, que o AR (Aviso de Recebimento) 

da carta de citação não fora assinado pela parte requerida, conforme 

estabelece o art. 248, §§ 1º e 2º do CPC, o que torna sem efeito 

processual a tentativa de citação, somente em relação à pessoa física de 

Rosana Carvalho.

Desta feita, indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide e determino:

I - Certifique-se o prazo para apresentação de defesa pela primeira 

requerida;

II - Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de São José do Rio 

Preto/SP, para citação da segunda requerida, por se tratar de pessoa 

física;

III - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40656 Nr: 961-37.2011.811.0045

 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: JAMES DOUGLAS ROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atençao ao pedido de p. 215, bem como o lapso temporal decorrido, 

intime-se a parte autora para que manifeste-se, em termos de 

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

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88683 Nr: 2575-09.2013.811.0045

 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: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (p. 400).

 Isso posto, determino:

I - Expeça-se nova Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, nos 

integrais termos do documento de pp. 381, conforme também ordenado à 

p. 394 dos autos. Atente-se a escrivania em instruir a missiva com os 

documentos comprobatórios do pagamento da distribuição e diligência do 

oficial de justiça (pp. 379/380);

II - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92190 Nr: 6057-62.2013.811.0045

 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: PAULO ALEXANDRE NEVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO AGUIAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

TATIANNI CORREIA CARNELOCCI SILVA - OAB:17364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de pp. 91/92, tendo em vista que não foram esgotadas as 

tentativas possiveis para citação da parte requerida.
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Primeiramente, a devolução da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Santo Ângelo (p. 79), ocorreu por ausência do pagamento das custas 

iniciais da missiva (pp. 81/87).

 Segundo, a Carta de Citação expedida (p. 88) indica o motivo "não 

procurado", o que corrobora para a conclusão de que não foram 

empreendidas todas as medidas para localização do requerido.

 Isso posto, determino:

I - Expeça-se nova carta precatória para a Comarca de Santo Ângelo/RS, 

para citação do requerido;

II - Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento das custas iniciais para distribuição da missiva, conforme 

determindo no item anterior;

III - Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29848 Nr: 3870-57.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN PASSARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, Fernando Mateus dos Santos - OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se às pp. 138/139, que a parte exequente requereu a expedição 

do alvará judicial referente aos pagamentos dos RPV’s devidamente 

pagos, conforme ofícios encartados às pp. 142/143 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento da importância de R$ 49.950,68 

(quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e oito 

centavos) em relação às parcelas pretéritas (p. 142), bem como o valor de 

R$ 8.197,68 (oito mil cento e noventa e sete reais e sessenta e oito 

centavos) em relação aos honorários de sucumbência (p. 143), em favor 

da parte autora e seu advogado constituído (p. 21).

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor do requerente (p. 142), 

na conta bancária de sua titularidade e, os honorários de sucumbência em 

favor do causídico subscritor (p. 143), atentando-se a escrivania aos 

dados bancários especificados à p. 138 dos autos.

Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos, com as baixas de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85136 Nr: 4704-21.2012.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a parte autora requereu a realização de 

arrresto prévio junto ao BACENJUD, em desfavor da parte requerida.

Pois bem, indefiro o pedido de arresto, não cabendo o penhora ou arresto 

antes da formação do título executivo, eis que a presente demanda 

trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito, que tramita pelo procedimento 

comum.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34733 Nr: 134-60.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SCHIMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 Vistos.

Verifica-se dos autos às p. 74 e verso, pedido de liberação de valores em 

favor da Defensoria Pública Estadual, em relação aos honorários 

advocatícios arbitrados (pp. 41/44) quanto à penhora realizada às pp. 

67/69.

À p. 79, o exequente pugnou pelo levntamento do valor remanescente, em 

relação à penhora realizada (pp. 67/69).

Pois bem. Defiro os pedidos de pp. 74-verso e p. 79, determino:

I - Expeça-se alvará judicial em favor da Defensoria Pública Estadual, no 

valor de R$ 403,15 (quatrocentos e três reais e quinze centavos), 

atentando-se a escrivania aos dados bancários indicados à p. 74-verso;

II - Expeça-se o alvará judicial do valor residual à parte exequente, em 

relação à penhora realizada (pp. 67/69), atentando-se aos dados 

bancários indicados à p. 79, tendo em vista que a causídica subritora do 

pedido possui poderes para receber valores, conforme procuração 

encarta à p. 80 do feito;

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

manifeste-se requerendo o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito;

IV - No mais, atente-se a escrivania para incluir a advogada constituída 

pela parte executada (p. 80) na capa dos autos no sistema Apolo, para 

que receba as intimações e notificações dos atos processuais. Anote-se;

 V - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24836 Nr: 2628-97.2007.811.0045

 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: RUDOLFO WICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se à p. 119, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento do RPV dos honorários 

sucumbenciais.

À p. 122, fora encartado o Ofício n° 0316534, comunicando o pagamento 

do RPV, referente aos honorários de sucumbência.

Posto isto, defiro o levantamento do valor de R$ 30.747,64 (trinta mil 

setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) em 

relação aos honorários de sucumbência (p. 122), conforme requerido pelo 

advogado da exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da sociedade de 

advogados que o causídico (pp. 99/108) representante da parte 

exequente integra (art. 85, § 15, do CPC), observados os dados bancários 

indicados à p. 119.

Após a expedição do alvará, aguarde-se o pagamento do Precatório 

expedido, em relação ao valor principal (p. 115).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30798 Nr: 176-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PEDRINA PERON DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se à p. 144, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento do RPV dos honorários 

sucumbenciais.

À p. 147, fora encartado o Ofício n° 0316533, comunicando o pagamento 

do RPV, referente aos honorários de sucumbência.

Posto isto, defiro o levantamento do valor de R$ 46.526,45 (quarenta e 

seis mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) em 

relação aos honorários de sucumbência (p. 147), conforme requerido pelo 

advogado da exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da sociedade de 

advogados que o causídico (pp. 15 e 115) representante da parte 

exequente integra (art. 85, § 15, do CPC), observados os dados bancários 

indicados à p. 144

Após a expedição do alvará, aguarde-se o pagamento do Precatório 

expedido, em relação ao valor principal (p. 115).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42105 Nr: 2413-82.2011.811.0045

 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: MATEUS LASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE OLIVEIRA DUARTE DALLABRIDA, 

MARCOS AURÉLIO PUERARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COCCO CARGNIN - 

OAB:11536/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE LUCROS 

CESSANTES, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos que a Defensoria Pública se manifestou à p. 373, 

informando a impossibilidade de acesso aos documentos indicados às pp. 

348/352, bem como requereu que fosse certificado a apresentação de 

defesa pelo denunciado à lide.

Ainda, à p. 375, indicou os meios de prova que prende produzir, pugnando 

pela designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Pois bem. Considerando o teor da decisão de p. 362 e certidão de p. 374, 

decreto a revelia do denunciado à lide, Sr. Marcos Aurélio Puerari.

 Desta feita, não se apura questões pendentes de análise, assim, declaro 

SANEADO o feito, remetendo-o à fase instrutória.

Isso posto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 23 de abril de 2019, às 15:00 horas.

As partes deverão complementar/apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte 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 03 (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).

Intimem-se pessoalmente as partes, para prestar depoimento pessoal e, 

as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública por meio de oficial de 

justiça (art. 455, § 4º, inciso IV, do CPC).

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26709 Nr: 740-59.2008.811.0045

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de p. 142, eis que trata-se de Ação Monitória distribuíuda 

em 2008, inclusa na META 2 do CNJ, requerendo maior celeridade em seu 

trâmite, não podendo ser reiteradamente suspenso, tendo em vista que 

sequer houve citação da parte requerida até a presente data.

Ademais, nota-se dos autos que a Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Campo Grande/MS fora devolvida, por ausência de 

recolhimento das diligências (p. 136-verso).

Desta feita, expeça-se nova Carta Precatória para a Comarca de Campo 

Grande/MS, objetivando a tentativa de citação da parte requerida nos 

endereços obtidos da busca dos sistemas informatizados (pp. 109/114).

 Atente-se a escrivania em instruir a missiva com os documentos e 

necessários ao cumprimento, excluindo os endereços já tentados no 

trâmite processual, observando as cautelas de praxe e estilo.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91223 Nr: 5106-68.2013.811.0045

 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: TSJN, JSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que o endereço indicado no expediente de p. 67 

diverge do endereço indicado pelo requerido à p. 56-verso.

Desta feita, considerando que a modificação do endereço fora 

devidamente informada (p. 56-verso), obstando a presunção válida da 

tentativa de intimação (art. 274, parágrafo único CPC) no endereço 

indicado na exordial, e considerando ainda, os termos do art. 485, § 4º, do 

CPC, determino:

I - Renove-se a intimação do requerido no endreço indicado à p. 45, bem 

como p. 56-verso, por meio de Carta de Intimação - AR, em mãos próprias. 

Expeça-se o necessário;

II - Com a manifestação do requerido, ou, certificado o decurso do prazo in 

albis, voltem os autos conclusos para deliberação;

III - Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102035 Nr: 22722-22.2014.811.0045

 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: NAZARE DE JESUS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA BEATRICE KABUNDE, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Vistos.

Verifica-se dos autos à p. 88 que fora certificado o prazo para 

apresentação de resposta pela requerida.

 Assim sendo, nomeio curador especial à citada por edital, o Defensor 

Público, que oficia perante esta vara cível, a qual deverá ser intimado para 

dizer se aceita o múnus, bem como para se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Intime-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 243 de 730



 Cod. Proc.: 91355 Nr: 5235-73.2013.811.0045

 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): LUCIANA LEITE BRUM, LUCIANA LEITE BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a citação por edital, conforme requerido às pp. 120/121, com prazo 

de 20 (vinte) dias para resposta.

 Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio curador especial o 

Defensor Público que oficia perante esta vara cível, ao requerido citado 

por edital, a qual deverá ser intimado para dizer se aceita o munus, bem 

como para se manifestar nos autos no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96708 Nr: 3301-46.2014.811.0045

 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: WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:56312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora se foram expedidos mandados 

de citação nos endereços obtidos através da busca realizada no sistema 

BACENJUD (p. 61 e verso).

No mais, defiro o pedido de p. 77, oficie-se conforme requerido.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.`

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87592 Nr: 1426-75.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA, AGNALDO CESÁRIO 

DA SILVA, DEISE SCHLICKNANN CESÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 "[...] Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos e, 

analisando detidamente os autos, verifico que não merece 

acolhimento.Nota-se dos autos, que a parte embargante alega omissão 

quando ao pedido de produção de provas requerido pelas partes, 

contudo, fora oportunizada a especificação de outras provas, em 

momento oportuno, conforme decisão de p. 62, contatando-se a 

manifestação posterior sem a devida indicação das provas.Destaco, 

nesse sentido, precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis 

[...]. Desta feita, a inércia das partes em especificar provas, ainda que 

tenham realizado o protesto genérico por ocasião de suas manifestações 

iniciais nos autos, equivale à renúncia de sua produção com a 

consequente preclusão, nos termos da decisão de p. 62.Nesse viés, 

ensina o ilustre doutrinador Cândido Rangel Dinamarco: “é necessário que 

o requerimento de provas seja especificado e justificado. A parte indicará 

quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar 

mediante cada um deles” (Instituições de Direito Processual Civil, 6ª ed., 

vol. III, Malheiros, p. 578/579).Além do mais, antevejo relevância em 

destacar, que os depoimentos pessoais das partes e, a oitiva de 

testemunhas em nada contribuirá para o esclarecimento dos fatos sub 

judice, tendo em vista que os argumentos esposados na petição de 

embargos consubstanciam-se na alegação de abusividade na cobrança 

de juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento), 

ilegalidade da cobrança de comissão de permanência e excesso de 

execução, matérias de direito, que podem ser analisadas 

documentalmente, pelo conjunto probatório carreado aos autos.De igual 

modo, a realização da perícia se faz desnecessária, eis que os valores a 

serem apurados serão auferidos em fase de liquidação de sentença.Posto 

isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante.Transitada em julgado a presente decisão, voltem os autos 

conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40639 Nr: 944-98.2011.811.0045

 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: CLEURA MAURA DE FÁTIMA DOS SANTOS, AILTON 

JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PELATTI - OAB:OAB/SC 

33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNESKI 

- OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Incialmente cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando o 

cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do CPC, 

não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria comunicar 

ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações”.

Considerando a concordância do exequente quanto ao cálculo 

apresentado pelo executado (p. 178-verso), referente às verbas 

pretéritas, HOMOLOGO o referido cálculo (p. 170), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Com efeito, determino que seja expedido Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) concernente às parcelas em atraso e honorários 

advocatícios, conforme cálculo de p. 170. Instrua-os com os documentos 

necessários e encaminhe-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Ultimadas as providências acima, bem como levantado o valor pela 

exequente, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92977 Nr: 245-05.2014.811.0045

 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: NEUSA ULLRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Incialmente, cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando 

o cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do 

CPC, não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria 

comunicar ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações”.

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 115/117), 

bem como o cálculo que a instrui (p. 118), na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, desde já, determino que 

seja expedido o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), nos termos 

do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 148686 Nr: 8859-91.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRIS BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLAVIO CALDEIRA BARRA - OAB:4269, GUILHERME 

ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR PEREIRA 

MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES 

MOTA - OAB:MT/22.903-O, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - 

OAB:OAB/SP384.530

 VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE LIMINAR, em favor da gestante TAMIRIS 

BATISTA DE ALMEIDA, tendo em vista a decisão proferida nos autos da 

Ação Civil Pública n° 134073, em que foi concedida a tutela de urgência, 

determinando o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA a 

todas as gestantes da rede pública de saúde deste município, que 

comprovem seu estado gravídico e a necessidade do fármaco, através de 

exames e laudos médicos.

Compulsando os autos, nota-se que o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, informou o cumprimento da liminar concedida, apresentando à 

p. 36, declaração de recebimento do medicamento pela parte requerente. 

Às pp. 37/55, foi apresentada contestação pelo ente municipal requerido.

Às pp. 61/70, fora anexada a defesa apresentada pelo Estado do Mato 

Grosso.

 Pois bem. Ressalta-se, que no presente feito objetiva-se apenas o 

cumprimento da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública n° 

134073, sendo cabível somente a impugnação ao cumprimento da liminar. 

Assim, a apresentação das contestações (pp. 37/55 e 61/70) não se 

fazem oportunas no bojo do presente auto, eis que a angularização 

processual, apresentação de defesa, e, posterior julgamento do mérito 

ocorrerá nos autos principais (ACP – Código n° 134073).

 Desta feita, desentranhe-se as contestações apresentadas às pp. 37/55 

e 61/70 e documentos anexos, entregando-os aos causídicos 

subscritores.

No mais, abra-se vistas à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso- 

Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119629 Nr: 350-11.2016.811.0045

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DAL VESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO F. MENEGAZZO - 

OAB:17.494/MT, Mariana Souza Bahdur - OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135, LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB-MT/2621

 Vistos.

Considerando que o perito nomeado não fora encontra do endereço 

indicado no expediente (p. 46), nomeio em substituição do expert JOÃO 

PAVAN GHELLER, CREA/RN: 121057161-7, engenheiro civil, com 

endereço profissional na Avenida dos Tarumãs, n.º 1873, sala 05, Jardim 

Paraíso, Sinop/MT, fones (66) 3532-1962 / (66) 99638-8392 – e-mail: 

joaogheller@hotmail.com. PAVAN GHELLER, CREA/RN: 121057161-7, com 

endereço profissional na Avenida dos Tarumãs, n.º 1873, sala 05, Jardim 

Paraíso, Sinop/MT, fones (66) 3532-1962 / (66) 99638-8392 – e-mail: 

joaogheller@hotmail.com, para que realize a perícia requerida.

Intime-se o perito ora nomeado, para que manifeste-se acerca da 

nomeação, nos integrais termos da decisão de pp. 30/31, no que tange à 

realização da perícia.

Cumpra-se, ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 1595-33.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ MIÉRRO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Trata-se de execução proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE em face de DIEGO LUIZ MIÈRRO - ME, objetivando a satisfação 

da dívida constante da certidão de dívida ativa que instrui a inicial. À p. 52, 

a exequente requereu a decretação de indisponibilidade de bens e direitos 

da executada, nos termos art. 185-A do CTN, diante das infrutíferas 

tentativas de recebimento do débito. Vieram-me conclusos os autos. É o 

relato. Decido. Pois bem. Nos termos da legislação de regência, para a 

aplicação do artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, mostra-se 

imprescindível a comprovação: a) da citação da parte executada; b) do 

não pagamento do débito em cobrança; c) do não oferecimento de bens a 

penhora; e d) da não localização de bens penhoráveis. No caso dos 

autos, observo que a parte executada foi citada, conforme certidão de p. 

33-verso. Porém, ainda que haja a citação, não pagamento do débito, 

ausência de bens nomeados à penhora, bem como pedidos de 

acionamento do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, formulados pela 

exequente, e consequente determinação por esta magistrada, inexiste nos 

autos qualquer pedido da exequente requerendo a expedição de ofícios 

aos registros públicos do domicílio do executado, a fim de verificar a 

existência de bens em nome deste. Assim, para o deferimento da medida 

de indisponibilidade de bens e direitos nos termos do art. 185-A, do CTN, 

faz-se necessário que a Fazenda Pública comprove o esgotamento das 

diligências para localização de bens em nome da parte devora, sob pena 

de afronta ao princípio do devido processo legal. Nesse sentido: [...] Posto 

isto, INDEFIRO o pedido de p. 52. Intime-se a Fazenda Pública para 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80710 Nr: 4785-04.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RAMOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de execução proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE em face de ROBSON RAMOS GOMES, objetivando a 

satisfação da dívida constante da certidão de dívida ativa que instrui a 

inicial. À p. 50, a exequente requereu a decretação de indisponibilidade de 

bens e direitos da executada, nos termos art. 185-A do CTN, diante das 

infrutíferas tentativas de recebimento do débito.Vieram-me conclusos os 

autos.É o relato. Decido.Pois bem. Nos termos da legislação de regência, 

para a aplicação do artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, mostra-se 

imprescindível a comprovação: a) da citação da parte executada; b) do 

não pagamento do débito em cobrança; c) do não oferecimento de bens a 

penhora; e d) da não localização de bens penhoráveis. No caso dos 

autos, observo que a parte executada foi citada, conforme certidão de p. 

23.Porém, ainda que haja a citação, não pagamento do débito, ausência de 

bens nomeados à penhora, bem como pedidos de acionamento do 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, formulados pela exequente, e 

consequente determinação por esta magistrada, inexiste nos autos 

qualquer pedido da exequente requerendo a expedição de ofícios aos 

registros públicos do domicílio do executado, a fim de verificar a existência 

de bens em nome deste.Assim, para o deferimento da medida de 

indisponibilidade de bens e direitos nos termos do art. 185-A, do CTN, 

faz-se necessário que a Fazenda Pública comprove o esgotamento das 

diligências para localização de bens em nome da parte devora, sob pena 

de afronta ao princípio do devido processo legal.Nesse sentido [...] .Posto 

isto, INDEFIRO o pedido de p. 50.Intime-se a Fazenda Pública para requerer 

o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias.Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32677 Nr: 1496-34.2009.811.0045

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

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES PEUCLIDES PEDRO B. DA SILVA E 

CIA LTDA, EUCLIDES PEDRO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, Recurso Especial N° 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Relator: 

Minisrtro mauro Campbell, como devem ser aplicados o art. 40 e 

parágrafos da Leia de Execução Fiscal (6.890/80), intime-se o exequente 

para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80690 Nr: 4765-13.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN RODRIGO CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de execução proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE em face de JONATHAN RODRIGO CHIODI, objetivando a 

satisfação da dívida constante da certidão de dívida ativa que instrui a 

inicial. À p. 67, a exequente requereu a decretação de indisponibilidade de 

bens e direitos da executada, nos termos art. 185-A do CTN, diante das 

infrutíferas tentativas de recebimento do débito.Vieram-me conclusos os 

autos.É o relato. Decido.Pois bem. Nos termos da legislação de regência, 

para a aplicação do artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, mostra-se 

imprescindível a comprovação: a) da citação da parte executada; b) do 

não pagamento do débito em cobrança; c) do não oferecimento de bens a 

penhora; e d) da não localização de bens penhoráveis. No caso dos 

autos, observo que a parte executada foi citada, conforme certidão de p. 

18.Porém, ainda que haja a citação, não pagamento do débito, ausência de 

bens nomeados à penhora, bem como pedidos de acionamento do 

BACENJUD e RENAJUD, formulados pela exequente, conforme verifica-se 

dos autos, inexiste nos autos qualquer pedido da exequente requerendo a 

expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, a 

fim de verificar a existência de bens em nome deste.Assim, para o 

deferimento da medida de indisponibilidade de bens e direitos nos termos 

do art. 185-A, do CTN, faz-se necessário que a Fazenda Pública 

comprove o esgotamento das diligências para localização de bens em 

nome da parte devora, sob pena de afronta ao princípio do devido 

processo legal.Nesse sentido[...]. Posto isto, INDEFIRO o pedido de p. 

67.Intime-se a Fazenda Pública para requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 379-37.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI CRISTINA MACHADO ROSSETTO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, Darvin Krauspenhar Junior - OAB:9061-B

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 01 (um) ano, na forma do artigo 

40, da LEF, conforme requerido pela parte exequente à p. 81 dos autos.

Decorrido o período de suspensão, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n° 6.830/1980.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 465-66.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDA, MARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, tendo as partes acima 

indicadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente pugnou pela 

remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, objetivando 

o apensamento desse feito aos autos n.º 464-81.2015.811.0045 – Código 

103376, aduzindo conexão entre as demandas, conforme petições 

encartadas às pp. 43, 48 e 49/50.

Pois bem. Defiro os pedidos de pp. 43, 48 e 49/50 - item 4, em relação à 

remessa dosa autos a 1ª Vara Cível desta Comarca, considerando a 

conexão resta configurada, conforme apurado em diligência desse Juízo 

junto àquele, eis que tratam-se de demandas que tem o mesmo pedido e a 

mesma causa de pedir, isto é, tratam da mesma relação jurídica, da mesma 

lide sociológica subjacente à esse processo, conforme os termos do art. 

55, caput, do CPC.

Dessa forma, considerando que a sua a prevenção (art. 59, do CPC) do 

Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, eis que os autos n.º 

464-81.2015.811.0045 – Código 103376, fora distribuído no dia 02.02.2015 

às 18h25 e, a distribuição dessa demanda fora registrada em 02.02.2015 

às 18h26min.

Assim, determino a remessa da presente execução à menciona da vara, 

para que seja apensado aos autos n.º 464-81.2015.811.0045 – Código 

103376, conforme requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105574 Nr: 1582-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADRIANA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Determino o desentranhmento da petição e documentos juntados as pp. 

123/128, e sua consequente entrega ao causidico que a subscreve, 

conquanto trata-se de matéria que deve ser discutida nos embargos do 

devedor, e não na presente via executiva.

Cumpra-se a decisão proferida a p. 121.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110048 Nr: 3972-35.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719 MT

 Certifique-se o decurso de prazo para a embargada se manifestar sobre 

as provas que pretende produzir.

Indefiro o pedido de prova pericial contábil, considerando que a apuração 

do valor devido depende de simples cálculo aritmético com aplicação de 

juros e correção monetária, não dependendo de conhecimentos 

especificos de expert.

Desde já designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 07 de maio de 2019, às 14:00 horas.
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As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte 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, NCPC.

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, 

NCPC).

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 4538 Nr: 657-24.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de p. 104 e 105, eis que formulado por advogados que 

não possuem procuração nos autos.

Determino que seja urgente retirado do sistema e capa dos autos os 

nomes dos advogados FABIULA MULLER KOENIG, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI, devendo ser mantido somente o nome da atual procuradora, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, procuração de p. 85.

Solicite informações da carta precatória expedida p. 95.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96725 Nr: 3315-30.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GUILHERME ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7.705-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 Certifique-se o decurso de prazo para partes requererem a produção de 

provas.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2633 Nr: 15-22.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, WERNER 

HAROLDO KOTRADE, N.G.ARTMANN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:21

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI ISIDORO HEIN - 

OAB:22.881, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7691, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7.705-MT

 Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1302 Nr: 1-03.1992.811.0045

 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): EMILIO CHIESSE, LEILA TEREZA DE SOUZA 

CHIESSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 231.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1315 Nr: 2266-03.2004.811.0045

 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): VALDIR CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initme-se o exequente a se manifestar sobre a devolução da carta 

precatória juntada as pp. 233/251, requerendo o que entender de direito, 

no Prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1837 Nr: 516-73.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARZEU ZELAU, ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CORREA DA SILVA, COOP.AGROP. 

LUCAS RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079, 

MIRIAN C. RAHMAN MÜHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 Intime-se o advogado do executado Valdir Correa da Silva, para que junte 

procuração conferida a Sociedade de Advogados indicada a p. 225, para 

que seja expedido alvará do valor que cabe ao referido executado, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Junte-se o exequente a matricula atualizada do imóvel registrado sob o n. 

22.878, do RGI de Diamantino/MT (p. 186), no prazo de 15(quinze) dias.

Com a juntada da matricula ataulizada, expeça-se termo de penhora do 

referido bem, em seguida expeça-se mandado para intimaçãodos 

executados da penhora e avaliação do bem constritado.

Intime-se. Cumpra-se.s

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29301 Nr: 3281-65.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:PR/22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Defiro o pedido de p. 159. Cumpra-se conforme requerido.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115240 Nr: 6794-94.2015.811.0045

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FRANCISCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
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JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem objeto da inicial, bem 

como citação do requerido nos endereços não repetidos obtidos através 

dos sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL em 

anexo).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 1789-91.2015.811.0045

 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: RITA DE CÁSSIA PIRES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LINDEMBERG DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao Ministério Público e conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 2737-04.2013.811.0045

 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: WILLIAN DA SILVA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Inicialmente, cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Cálculo do valor executado já anexado (p. 63).

Em seguida, intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não 

o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42898 Nr: 3205-36.2011.811.0045

 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: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:OAB-MT 8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910OAB/RJ

 VISTO.

Inicialmente, cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Cálculo do valor executado já anexado (p. 408).

Em seguida, intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não 

o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101463 Nr: 22204-32.2014.811.0045

 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: MARIA DO SOCORRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recurso de apelação interposto pelo INSS de pp. 116/121.

Defiro o pedido de pp. 122/125 e determino a intimação do INSS, para que 

cumpra a sentença proferida, implantando o beneficio de aposentadoria 

por invalidez, no prazo máximo de 30 (trinta)dias, vez que a decisão 

liminar foi mantida, de modo que foi concedida a antecipação de tutela na 

sentença proferida, conforme art. 1012, inciso V, do CPC.

No mais, intime-se o autor a apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpridas as determinações acima proceda a remessa dos autos a TRF1, 

para processamento do recurso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117491 Nr: 8127-81.2015.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON C PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado no novo endereço obtido através dos sistemas 

informatizados (INFOJUD e SIEL), qual seja: Rua Chico Mendes, n.º 223, 

bairro: Liberdade, Sarzedo/MG.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 1051-74.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIVA PEREIRA DA SILVA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a executada no novo endereço obtido através dos sistemas 

informatizados (INFOJUD e SIEL), qual seja: Rua Cascavel, n.º 1116-S, 

bairro: Alvorada, Lucas do Rio Verde-MT.

Diligencie também nos endereços fornecidos pelas empresas CLARO e 

ENERGISA (pp. 35/36), eis que ainda não fora tentada a citação da parte 

nos referidos endereços.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107114 Nr: 2393-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA FRANCISCA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, considerando a Cessão de Crédito realizada entre o Banco 

Itaucard S/a e a Renova Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S.A., conforme Termo de Cessão de pp. 68/69, determino o 

seguinte:I – A alteração do polo ativo da presente demanda, fazendo 

constar Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A;II – 

Que as intimações e publicações da autora se façam em nome do patrono 

indicado à p. 60, último parágrafo.III – Realize as correções necessárias 

no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber.No mais, não há 

que se falar neste momento em penhora on-line. Embora a parte requerida 

tenha sido devidamente citada (p. 37), deixado transcorrer in albis o prazo 

para o oferecimento de embargos monitórios, conforme certificado (p. 54), 

a presente ação monitória não fora convertida em execução, tampouco, 

houve homologação de acordo nestes atos. Assim, nos termos do artigo 

701, §2º do NCPC, CONVERTO O PRESENTE EM MANDADO EXECUTIVO, 

devendo prosseguir-se a execução.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112635 Nr: 5273-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ferrarini& pisoni ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ITALO BOITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida dos termos da inicial, nos endereços não repetidos 

obtidos através dos sistemas informatizados (BANCEJUD, INFOJUD, 

RENAJUD e SIEL em anexo).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115651 Nr: 7041-75.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CAROLINE BONES DOCKHRORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA DA ROCHA - 

OAB:PR/80.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida dos termos da inicial, nos endereços não repetidos 

obtidos através dos sistemas informatizados (BANCEJUD, INFOJUD e SIEL 

em anexo).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34564 Nr: 51-44.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALÉRIO CERNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA O SCATIGNA - 

OAB:12090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

13577

 VISTOS.Defiro o pedido de penhora on-line, via sistema Bacenjud, face o 

não cumprimento voluntário da obrigação, conforme requerimento 

formulado às pp. 147/148.Acerca do assunto:Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira;[...]Art. 854. Para 

possibilitar a 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.Foi requisitada penhora on-line nas contas correntes da 

executada e, como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) 

a ordem de bloqueio foi cumprida integralmente, com a transferência da 

quantia de R$ 5.940,42 (cinco mil, novecentos e quarenta reais e quarenta 

e dois centavos), para conta de depósitos judiciais do Tribunal de 

Justiça.Destaco que a transferência imediata dos valores para conta 

judicial se impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e 

para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.Consigno ainda que fora realizada, no mesmo 

ato, o desbloqueio da quantia remanescente (extrato anexo). O artigo 5º, 

do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do executado, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado aos autos, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41240 Nr: 1547-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIZA FUSSIGER - ME, TÂNIA MARIA 

FUSSIGER, CELSO LUIS FUSSIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Intime-se o exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias,

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89031 Nr: 2938-93.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Intime-se o exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias,

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 89763 Nr: 3651-68.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Conforme decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do nosso 

estado (pp. 144/150), vieram-me os autos conclusos para a realização de 

arresto online, conforme requerido pela parte exequente às pp. 123/124 

dos autos.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome da devedora.

Assim, intime-se o exequente para que indique novo endereço da parte 

executada, bem como requeira o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98817 Nr: 5037-02.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Procedi ainda, via sistema RENAJUD, a consulta de bens móveis 

registrados em nome do (a) (s) executado (a) (s), contudo, não foram 

encontrados veículos (extrato em anexo).

 Intime-se o exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias,

Por fim, determino a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, conforme requerido pelo exequente (art. 782, § 3º, do CPC).

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9566 Nr: 961-18.2003.811.0045

 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): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI, IVANETE GRANDI 

ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANE DE JESUS RIBEIRO - OAB:MT - 189.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 183 e determino que seja oficiado a Prefeitura de 

Lucas do Rio Verde, para que no informe se existem imóveis cadastrados 

em nome dos executados desta ação.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25378 Nr: 3236-95.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON, MARINA ZOE FOLLE 

REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Defiro o pedido retro.

Face ao caráter sigiloso, arquivem-se as informações solicitadas pelo 

Sistema Infojud em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o 

acesso tão-somente ao exequente e seu advogado.

Após, intime-se a exequente para se manifestar sobre elas ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109033 Nr: 3390-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRINEU FILISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital, considerando que na citação pelo 

correio, documento de p. 41, consta como "Não Procurado", assim 

determino a expedição de carta pracatória citatória para o endereço de p. 

39.

Anote-se no sistema e capa dos autos o nome do atual procurador do 

autor, em substituição ao anterior, Dr. Thiago dos Santos Richoppo", para 

que passe a receber as proximas intimações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29679 Nr: 3810-84.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ACEDINOL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RENATO MAZZO REIS - 

OAB:9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o cancelamento do alvará expedido a p. 188, conforme 

certidão e cópia do alvará de pp. 191/192, assim determino a expedição de 

novo alvará devendo constar os dados bancários indicados a p. 189.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29896 Nr: 4205-76.2008.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PETERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 3807-95.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUSO & ARTUSO LTDA, ALESSANDRA 

ARTUSO, JOEL ELGER, LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, ARLINDO 

ARTUSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Certificado o necessário na p. 161, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, providencie as 

informações necessárias para realização da citação dos requeridos 

Arlindo Arturo e Leotilde Aparecida Artuso, visando o cumprimento dos 

termos do art. 239 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005405-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

ISOLDA SANTOS DA SILVA OAB - 027.113.014-86 (REPRESENTANTE)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005405-52.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de ação 

ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela 

qual pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o réu 

implantar, em seu favor, beneficio assistencial de prestação continuada, 

nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. Com a inicial juntou documentos. É 

o relato do necessário. Decido. Inviável o pedido de antecipação de tutela, 

por ora, uma vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade do autor e de sua alegada situação de miserabilidade. Desta 

forma, entendo que a questão depende de dilação probatória com a 

realização de exame médico pericial, bem como de estudo social, razão 

pela qual, por ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. 

Via de consequência, 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: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Proceda, a Secretaria, a nomeação 

do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia médica. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, 

convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No que concerne à alegada situação de miserabilidade da 

parte Autora, DETERMINO seja realizado Estudo Social, pelo Setor Social 

desta Comarca, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais, vivenciados pela parte Requerente. Aportando aos autos os 

laudos (médico e social), imediatamente conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante 

a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005351-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIANE FRIGO OAB - SP269989 (ADVOGADO(A))

PAULO GEON MORAES DA SILVA OAB - MT18348/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005351-86.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 12 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005381-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI (AUTOR(A))

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(AUTOR(A))

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005381-24.2018.8.11.0045 AÇÃO INCIDENTAL DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO EMBARGANTE: HT GARCIA EMPREITEIRA DE 

MÃO DE OBRA EIRELE, HT GARCIA – TERRA PLANAGEM E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA. e HT GARCIA – TERRA PLANAGEM E CIVIL LTDA. 

EMBARGADO: ELUCON EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUÇÕES 

LTDA. VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo 

as partes acima qualificadas. Verifico que o presente feito foi distribuído 

por dependência a ação de execução que tramita perante a 1ª Vara Cível 

desta Comarca (autos n.º 1004089-04.2018.8.11.0045), conforme consta 

da inicial (ID n.º 17048609). Dessa forma, determino a remessa dos 

presentes autos a 1ª Vara Cível, desta comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005419-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY GRANJEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005419-36.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 14 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005399-45.2018.8.11.0045

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:

IVANIR CESAR MARAFIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005399-45.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: BANCO BRADESCO S/A, KIRTON 

BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO e HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO 

MULTIPLO. EXECUTADO: IVANIR CESAR MARAFIGA. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A, KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO e HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, em face de IVANIR CESAR MARAFIGA. 

Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo de ID n° 17064206, acrescido 

de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000910-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAN MISSEL BIANCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1000910-62.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra a sentença de ID n.º 

15728072, aduzindo erro material. No caso dos autos, de fato a decisão 

objurgada está eivada de erro material, ao indicar “avós paternos”, ao 

invés de “pais”, em relação à retificação do registro civil de casamento de 

Lorenzo Biancon e Emilia Maglia, conforme indicados pelo embargante. 

Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios levantados pelo instituto 

requerido para sanar contradição encontrada no dispositivo da sentença 

de ID n.º 14661774. Ainda, retifico de ofício, a grafia do nome de 

“Lourenzo Biancon” para “Lorenzo Biancon”, conforme indicado no 

registro anexo ao ID n° 12114966, eis que no erroneamente escrito no 

dispositivo da sentença de ID n° 14551774. Dessa forma, onde se lê: 

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO DE CIVIL, para determinar a retificação dos seguintes registros 

civis: Certidão de Casamento de Lourenço Biancon e Emilia Maglia (ID n° 

12114959), para constar Lorenzo Biancon e Teresa Milan, constar também 

o nome dos PAIS de LOUZENZO para ANTONIO BIANCON e TERESA 

MILAN, e ainda, a idade de casamento do cônjuge varão para 25 (vinte e 

cinco) anos; Certidão de Óbito de “Lourenço Biancon” (ID n° 12115028), 

para constar Lourenzo Biancon, correção da idade de falecimento para 65 

(sessenta e cinco) anos, naturalidade italiana, bem como o nome de sua 

mãe para TERESA MILAN; Certidão de Nascimento de Dante Carlos 

Biancon (ID nº 12114988), para constar a filiação Lourenzo Biancon e avó 

paterna Teresa Milan; Certidão de Casamento de Dante Carlos Biancon e 

Samni Missel (ID n° 12114993), para constar nome do genitor Lourenzo 

Biancon e Certidão de Nascimento de Carlos Ivan Missel (ID n° 12114962), 

para constar o nome do avô paterno Lourenzo Biancon. Sirva a presente 

sentença como mandado.” Leia-se: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CIVIL, para determinar 

a retificação dos seguintes registros civis: Certidão de Casamento de 

Lourenço Biancon e Emilia Maglia (ID n° 12114959), para constar Lorenzo 

Biancon e Teresa Milan, constar também o nome dos PAIS de Lorenzo 

para ANTONIO BIANCON e TERESA MILAN, e ainda, a idade de casamento 

do cônjuge varão para 25 (vinte e cinco) anos; Certidão de Óbito de 

“Lourenço Biancon” (ID n° 12115028), para constar Lorenzo Biancon, 

correção da idade de falecimento para 65 (sessenta e cinco) anos, 

naturalidade italiana, bem como o nome de sua mãe para TERESA MILAN; 

Certidão de Nascimento de Dante Carlos Biancon (ID nº 12114988), para 

constar a filiação Lorenzo Biancon e avó paterna Teresa Milan; Certidão 

de Casamento de Dante Carlos Biancon e Samni Missel (ID n° 12114993), 

para constar nome do genitor como Lorenzo Biancon; e Certidão de 

Nascimento de Carlos Ivan Missel Biancon (ID n° 12114962), para constar 

o nome do avô paterno como Lorenzo Biancon. Sirva a presente sentença 

como mandado.” No mais, mantenho os demais termos da aludida decisão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000071-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS BLASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000071-37.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IRIS 

BLASS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Vistos, etc. Sentença proferida em audiência, conforme documento de ID 

n° 17035922. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 54/2018-ABO

 O Doutor ALEXANDRE MEINBERG CEROY, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
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atribuições legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que o Gestor Judiciário Eleonora Bissolotti, matrícula 4076, 

titular do Juizado Especial estará usufruindo férias no período de 07/01 

a26/01/2019.

 RESOLVE:

 DESIGNAR FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula n. 24550, 

Analista Judiciário, para exercer a Função de Gestor Judiciário, do 

JUizado Especial, durante as férias do Titular, período de 07/01 a 

26/01/2019.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 14 de Dezembro de 2018.

 ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

 PORTARIA N. 54/2018-ABO

 O Doutor ALEXANDRE MEINBERG CEROY, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando o que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Considerando que o Gestor Judiciário Eleonora Bissolotti, matrícula 4076, 

titular do Juizado Especial estará usufruindo férias no período de 07/01 

a26/01/2019.

 RESOLVE:

 DESIGNAR FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula n. 24550, 

Analista Judiciário, para exercer a Função de Gestor Judiciário, do 

JUizado Especial, durante as férias do Titular, período de 07/01 a 

26/01/2019.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Água Boa-MT, 14 de Dezembro de 2018.

 ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97863 Nr: 975-54.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLP, CPMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mailton de Oliveira Souza - 

OAB:38.052/GO

 Inviável a homologação do acordo supostamente efetivado entre as 

partes, em razão da irregularidade de representação por falta de 

procuração da exequente ao advogado supostamente constituído.

Com efeito, consoante se infere dos autos, até o presente momento a 

exequente foi assistida pela Defensoria Pública Local. No entanto, 

realizados alguns atos processuais, sobreveio a petição de fls. 70/71, em 

nome da autora e subscrita por advogado particular, contudo, referido 

petitório veio desacompanhado de quaisquer documentos.

Além disso, deixou a parte de subscrever o suposto termo de acordo, não 

sendo possível aferir sua ciência e nem tampouco sua concordância 

acerca da composição.

Ante o exposto, intime-se a exequente, por meio do encaminhamento dos 

autos à Defensoria Pública Local, a postular o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1649 Nr: 227-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gimar Antonio Bier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR S. ALVES JÚNIOR - SEMENTES BOI 

ZEBU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação dos advogados das partes 

acerca da sessão de conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 

13h30min (MT), devendo as partes comparecerem acompanhadas dos 

seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99722 Nr: 2093-65.2015.811.0021

 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. E. LANG E CIA. LTDA - ME, Milton Eri Lang, 

Nair Ferreira de Oliveira Lang

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Considerando o teor dos documentos de fls. 95/97, denotando a mudança 

de endereço da parte executada, sem comunicação ao juízo, reputo 

válidas referidas intimações.

 Nesse passo e tendo deixado, a parte executada, de se manifestar nos 

termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, converto a 

indisponibilidade em penhora e, por consequência, promovo nesta data a 

transferência eletrônica da importância bloqueada para conta única.

 Intime-se a exequente, a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 dias.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000062-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAINE SCARANTO ULLRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000062-84.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: INSTITUTO 

DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA Determinada a realização da penhora 

online via sistema BACENJUD, sem prévia ciência da executada, não foi 

localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado. Ainda, não tendo trazido aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, a parte 

limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende, 

o que, contudo, não merece acolhimento. Já tornara-se lugar comum, nos 

dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 
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efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de litigante que é devidamente representado por advogado 

constituído, o qual detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado. Quanto à este último, 

saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria eventual negativa do 

órgão de trânsito, eis que a propriedade de um veículo é, em tese, de 

menor significância do que a de um imóvel e, como é cediço, as 

informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer interessado 

dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais informações 

que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o endereço do 

proprietário. Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede 

mundial de computadores, é possível claramente perceber a plena 

possibilidade do fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações 

perquiridas, sendo comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de 

outras unidades da Federação a menção inclusive à forma como deve 

dar-se tal solicitação e a documentação que deva acompanhá-la. Citemos, 

exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do Estado de 

M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto 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. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, retornem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 13 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO AFONSO DE OLIVEIRA OAB - SP340407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000003-62.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: FIDO 

CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Determinada a realização da penhora online via 

sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, 

estando neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 13 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001704-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (REQUERENTE)

MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16887503 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 30/01/2019 às 14:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA ARAGUAIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

LINK PUBLICACOES EIRELI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16941891 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 30/01/2019 às 16:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. CASTIAS - SUPERMERCADO - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 17052952 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 06/02/2019 às 14:30 horas (MT).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001844-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GUSTAVO WAGNER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA - Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001844-92.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

FERNANDO GUSTAVO WAGNER - ME REQUERIDO: ENERGISA - MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora não observou o trâmite regular para 

recolhimento das custas e despesas processuais do sistema PJE. Diante 

disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] prevê 

a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental, faculto à parte autora o devido recolhimento. 2. 

Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais ou comprovar documentalmente que preenche os 

requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o 

prazo, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de 

dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

[1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031860 Nr: 2942-32.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMG

 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 2942-32.2018.811.0021 – código: 1031860.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Herica Maiara Gomes

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Herica Maiara Gomes, Cpf: 

07353113154, Rg: 29684161 SSP MT Filiação: Fabiana Gomes Peixoto, 

data de nascimento: 15/05/1999, brasileiro(a), natural de Barra do 

garças-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua: Tocantins S/n 

66-99653-2401, Bairro: Caixa Dágua, Cidade: Ribeirão Cascalheira-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

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: "[...] / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 147 do Código Penal, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da 

pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, 

artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade 

da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o 

prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir 

do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais 

de 02 (dois) anos entre a data do fato (30.01.2013) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de HÉRICA MAIARA GOMES, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a menor 

infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. / 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.".

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 13 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.: 1033482 Nr: 3975-57.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGL

 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 3975-57.2018.811.0021 – Código: 1033482.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Mychaela Gonsalves Lima

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Mychaela Gonsalves Lima, Cpf: 

70754428133, Rg: 6706040 Filiação: Alan Francisco da Cruz Lima e 

Adinair Pio Gonsalves, data de nascimento: 27/01/1998, brasileiro(a), 

natural de Montividiu-GO, solteiro(a), Endereço: Assentamento Anta 

Branca, Sítio Moreira, Bairro: Zona Rural, Cidade: Nova Nazaré-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2018

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: "[...] / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 147 do Código Penal, é de 6 (seis) meses, cuja prescrição 

da pretensão punitiva estatal ocorre em 03 (três) anos (Código Penal, 

artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade 

da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o 

prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir 

do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais 

de 02 (dois) anos entre a data do fato (22.12.2015) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de MYCHAELA GONSALVES LIMA, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a 

menor infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o 

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

necessárias. / Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.".

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 13 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.: 1031861 Nr: 2943-17.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2943-17.2018.811.0021 – Código: 1031861.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Tatiane Martins dos Reis

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Tatiane Martins dos Reis Filiação: 

Antonio Marcos dos Reis e Valdemi Martins Ribeiro, data de nascimento: 

28/11/2000, brasileiro(a), natural de Água boa-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua 31, Chácara 14, Esquina Com A 12, Bairro: Guarujá, 

Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

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: "[...] / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 163 do Código Penal, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da 

pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, 

artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade 

da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o 

prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir 

do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais 

de 02 (dois) anos entre a data do fato (12.01.2014) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de TATIANE MARTINS DOS REIS, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a 

menor infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o 

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

necessárias. / Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.".

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 13 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.: 1033486 Nr: 3979-94.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTAF

 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 3979-94.2018.811.0021 – Código: 1033486.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Marco Tulio Alves Ferreira

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Marco Tulio Alves Ferreira Filiação: 

Webel Ferreira Antunes e Andreia Alves da Silva Ferreira, data de 

nascimento: 30/03/1999, brasileiro(a), natural de Quirinopolis-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua M- 02 - 375, Bairro: Operario, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2018

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: "[...] / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 309 do CTB, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da 

pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, 

artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade 

da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o 

prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir 

do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais 

de 02 (dois) anos entre a data do fato (02.12.2015) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de MARCO TÚLIO ALVES FERREIRA, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a 

menor infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o 

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

necessárias. / Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 13 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.: 1033979 Nr: 4309-91.2018.811.0021

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNdS, JVdJS

 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 4309-91.2018.811.0021

 ESPÉCIE: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Danielly Nogueira da Silva e José Victor de Jesus 

Silva

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Danielly Nogueira da Silva, Cpf: 

04879810142, Rg: 2759693-1 SESP MT Filiação: Selma Nogueira da Silva, 

data de nascimento: 16/09/2003, brasileiro(a), natural de Água boa-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 23, Nº 344, Bairro: Operário, Cidade: 

Água Boa-MT e e Menor infrator: José Victor de Jesus Silva, Cpf: 

07381134179, Rg: 3.745.576 SSP MT Filiação: Eli Carlos Oliveira da Silva e 

Gildete Francisca de Jesus, data de nascimento: 05/09/2000, brasileiro(a), 

natural de Januaria-MG, solteiro(a), Endereço: Rua 19, Nº 260, Bairro: 

Operario, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/08/2018

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, 13 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.: 95556 Nr: 4197-64.2014.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGRdS

 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 4197-64.2014.811.0021 – Código: 95556.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Rodrigues da Silva

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Lucas Gabriel Rodrigues da Silva, Rg: 

2792707-5 SSP MT Filiação: Claudia Florentina da Silva e de Rosimario 

Rodrigues Ribeiro, data de nascimento: 07/11/1998, brasileiro(a), natural 

de Goiânia-GO, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua 16, Nº 143 

(Fone: 66-9977-9459) Ou ( 9656 0531), Bairro: Cristalino iii, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/05/2018

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: "[...] / 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, 13 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.: 1029029 Nr: 1104-54.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdOdS

 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 1104-54.2018.811.0021 – Código: 1029029.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Gabriel Antonio de Oliveira dos Santos

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Gabriel Antonio de Oliveira dos Santos 

Filiação: Gilberto Antonio dos Santos e Maria Cristina de Oliveira, data de 

nascimento: 29/01/2001, brasileiro(a), natural de Valparaíso-SP, 

solteiro(a), Endereço: Rua Antonio Florindo Filho, 234, Bairro: Cidade Nova, 

Cidade: Buritama-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2018

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, 13 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.: 31264 Nr: 263-40.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Bettio & Cia Ltda, Cleiton Bettio, José 

dos Reis, Luis Marcos Brito da Silva, Josilene Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seus advogados habilitados, da carta precatória de penhora, 

avaliação e alienação judicial expedida nos autos, nos termos do item 3 do 

Despacho de fl. 80 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA ARAGUAIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

LINK PUBLICACOES EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001379-83.2018.8.11.0021 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 
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pedido de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual 

não comporta acolhimento, ante a falta de demonstração concreto do risco 

ao resultado útil do processo. Em que pese à demonstração sumária da 

probabilidade do direito ante a alegação da autora de que teria sido vítima 

da empresa ré, por outro lado, no que tange ao risco ao resultado útil do 

processo não há nenhum elemento que indique que a empresa demandada 

se encontra em estado de insolvência ou na sua iminência. Além disso, 

não há também indicativo de que estaria dilapidando o seu patrimônio com 

a finalidade de concretizar a fraude alegada. A tese de que a empresa foi 

criada há pouco tempo e que por isso poderia desaparecer são alegações 

genéricas, dissociadas de informações concretas neste sentido. Em 

sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, “in litteris”: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA 

PELO JUÍZO “A QUO” –- AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO 

RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência de arresto prévio 

condiciona-se a necessidade de demonstração pela parte exequente, de 

maneira segura e objetiva, dos requisitos autorizadores: a probabilidade 

do direito, e o perigo de dano ou resultado útil consistente em atos que 

objetivem atingir a insolvência civil do devedor ou frustrar o direito de 

credores, o que não ocorreu no caso. (AGRAVO DE INSTRUMENTO DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) 

(Destaque) 1 – Forte nos fundamentos antes expostos e diante da falta de 

comprovação do risco ao resultado útil, previsto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de 

natureza assecuratória. 2 – 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 

30 de janeiro de 2019 às 16h00min (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 mesmo diploma processual. 3 – 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, 4 – 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. 5 – 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. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

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). 8 – 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. 9 – Diante da natureza da relação jurídica, em sintonia com a 

teoria do finalismo aprofundado, este Juízo CONSIGNA que irá analisar o 

feito sob a ótica do CDC (Lei n. 8.078/90), sem prejuízo de aplicação da 

tese do diálogo das fontes. 10 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 07 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. CASTIAS - SUPERMERCADO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001795-51.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: C. F. 

CASTIAS - SUPERMERCADO - EPP 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 DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 06 (SEIS) DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H30MIN 

(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 mesmo diploma processual. 

2. 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. 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 que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 acarretará 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. 

Cumpra-se. Água Boa/MT, 13 de dezembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001778-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS REI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE FREIRE TEOTONIO OAB - SP148041 (ADVOGADO(A))

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO AUTO PECAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001778-15.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 
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dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 11 de 

dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001837-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

IRACEMA MARIA FRIGO MEES (EXECUTADO)

EGON INACIO MEES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001837-03.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: NIDERA 

SEEDS BRASIL LTDA. EXECUTADO: EGON INACIO MEES, IRACEMA MARIA 

FRIGO MEES, BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU OSTROSKI, 

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, ELIANE 

FELIPE BERNARDIS 1. RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 2. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante 

o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser 

requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 13 de dezembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001839-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

EURIDES ARENHART (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001839-70.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: NIDERA 

SEEDS BRASIL LTDA. EXECUTADO: EURIDES ARENHART, BERNARDIS & 

OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA 

KOTOVSKI, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, ELIANE FELIPE BERNARDIS 1. 

RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 2. CITE(M)-SE o(s) 

executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 13 de dezembro de 2018. 
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Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001805-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA ZANDONA PRESTES OAB - MT24848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA LURDES CECCATTO (REQUERIDO)

ALCIDES CECATTO (REQUERIDO)

LUCILENE LAMAISON FERRAZ CECATTO (REQUERIDO)

MARCIO FABIANO CECATTO (REQUERIDO)

JOAO PAULO CECATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

SENTENÇA Processo: 1001805-95.2018.8.11.0021. REQUERENTE: J. A. F. 

FERREIRA ALIMENTOS EIRELI REQUERIDO: MARCIO FABIANO CECATTO, 

LUCILENE LAMAISON FERRAZ CECATTO, ALCIDES CECATTO, TERESINHA 

LURDES CECCATTO, JOAO PAULO CECATTO 1. Trata-se de Notificação e 

Interpelação Judicial proposta por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

em face de MARCIO FABIANO CECATTO, LUCILENE LAMAISON FERRAZ, 

ALCIDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECATTO e JOAO PAULO 

CECATTO, ambos qualificados no encarte processual. Antes do pleito 

citatório, a parte autora desistiu da ação, requerendo a extinção do feito 

sem resolução do mérito (ID 17021580). Os autos vieram conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamento e decido. 2. Tendo em vista que a 

requerente informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Insta salientar que o pedido 

de desistência foi formulado antes da citação da parte ré, o que dispensa 

anuência da parte demandada (art. 485, § 6º, NCPC). 3. Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGO por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Custas pela parte autora. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 13 de dezembro 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: 1001849-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019, às 14:30 

horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIANA REGINA LEHNEN TONIAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 14:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 15:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 15:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 15:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

D M M GONTIJO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CRISTINA OLIVEIRA PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000638-43.2018.8.11.0021 REQUERENTE: D M M 

GONTIJO - ME Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo 06 (seis) 

meses. Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de extinção. Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, retornem-me 
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conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de Dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (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:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000715-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS CORDEIRO A parte autora peticionou pela desistência da ação. 

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de Dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO LAZARO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010009-77.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

ALEXSANDRO LAZARO ROCHA Compulsando os autos, verifico que 

razão assiste à exequente eis que o feito tramitou em face do Município de 

Cocalinho-MT. Nesse passo, expeça-se Requisição de Pequeno Valor, na 

forma retro postulada. Cumpra-se. Água Boa, 14 de Dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-57.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010075-57.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

JUNIOR DE SOUZA BUENO Intime-se a exequente a requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento consignando para 

cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Água Boa, 14 de 

Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001997-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001997-62.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MANOEL 

DE OLIVEIRA BATISTA Analisando os autos, verifica-se que o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. No entanto, embora tenha mencionado 

suposta juntada de procuração com poderes específicos e firma 

reconhecida, depreende-se que fora juntado, na realidade, um histórico de 

reajuste da URH e, não, a procuração mencionada. Não obstante, é certo 

que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito 

administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister 

se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito 

do pagamento das requisições de pequeno valor – RPV oriundas de 

débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados diretamente em 

conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque 

independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma situação, 

quando se trata de saque por terceiros (mandatários/procuradores), a 

legislação permite à Instituição Bancária a adoção de expedientes 

garantidores da segurança na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 

22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs expressamente em seu artigo 

13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de procurador somente poderá 

ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração 

específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente 

depositado e sua procedência. Portanto, se é permitida a adoção de 

respectiva formalidade para uma instituição bancária, não há a mínima 

razão para que o Poder Judiciário não adote referida cautela, eis que, 

como já reverberado, trata-se de transferência de dinheiro, que pode, 

eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de liberação de valores da maneira postulada e, por conseguinte, 

determino que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, 

com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado 

e sua procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser 

intimado pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, 

por mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente 

feito de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 14 de 

Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001298-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE APARECIDA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001298-71.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ARLETE 

APARECIDA SOARES Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

14 de Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO DE SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELVINO ROBERTO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000002-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ALBERTO ANTONIO DE SOUZA BETTI Consoante se infere dos autos, 

embora devidamente intimada, deixou a autora de comparecer à audiência 

de conciliação. No entanto, referida ausência fora devidamente justificada. 

Nesse passo, remetam-se os autos à Sra. Conciliadora, para designação 

de nova data para audiência de conciliação. Cumpra-se. Água Boa, 14 de 

Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010149-48.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010149-48.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: MANOEL 

PEREIRA VALADARES Intime-se a exequente para, querendo, 

manifestar-se em 10 (dez) dias, acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença retro colacionada e respectivos documentos. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001991-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001991-55.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

WALDEMAR MACHADO Analisando os autos, verifica-se que o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. No entanto, embora tenha mencionado 

suposta juntada de procuração com poderes específicos e firma 

reconhecida, depreende-se que fora juntado, na realidade, um histórico de 

reajuste da URH e, não, a procuração mencionada. Não obstante, é certo 

que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito 

administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister 

se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito 

do pagamento das requisições de pequeno valor – RPV oriundas de 

débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados diretamente em 

conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque 

independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma situação, 

quando se trata de saque por terceiros (mandatários/procuradores), a 

legislação permite à Instituição Bancária a adoção de expedientes 

garantidores da segurança na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 

22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs expressamente em seu artigo 

13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de procurador somente poderá 

ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração 

específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente 

depositado e sua procedência. Portanto, se é permitida a adoção de 

respectiva formalidade para uma instituição bancária, não há a mínima 

razão para que o Poder Judiciário não adote referida cautela, eis que, 

como já reverberado, trata-se de transferência de dinheiro, que pode, 

eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de liberação de valores da maneira postulada e, por conseguinte, 

determino que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, 

com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado 

e sua procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser 

intimado pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, 

por mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente 

feito de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 14 de 

Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001332-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUPRIMARKET BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO RODRIGUES SALAZAR (DEPRECADO)

DARIO RODRIGUES SALAZAR - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001332-46.2017.8.11.0021 DEPRECANTE: 

SUPRIMARKET BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA - EPP Deixo de 

acolher o pedido retro eis que a ordem deprecada é para penhora do bem 

imóvel com posterior intimação do executado e respectivo cônjuge e, não, 

apenas para intimação do executado acerca do pedido constritivo. Assim 

sendo, certifique-se o recolhimento das custas para cumprimento do ato 

conforme determinado anteriormente. Verificado o pagamento, cumpra-se 

conforme deprecado. Certificada a ausência de pagamento, devolva-se 

com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 14 de Dezembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000150-88.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, foi efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme 

demonstrativo em anexo, não havendo razão para se determinar a 

transferência de tal importância para a conta única, haja vista que 

nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente. Sendo assim, nesta 

data estou realizando o desbloqueio da ínfima importância, bem como 

verifico ser de rigor, o deferimento de penhora por meio do Sistema 

RENAJUD do bem móvel especificado no id nº 14985825. Com efeito, 

ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e não tendo ele 

cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de 

constrição, caso é de execução forçada da obrigação. Por tal razão, 

determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 
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perfaça a penhora, avaliação e remoção do bem móvel indicado no id nº 

14985825. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil 

Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel transmite-se pela 

mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar o bem 

móvel indicado, independentemente do local onde se encontra o bem, 

ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros. Em caso de 

ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com a 

concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei determina 

(artigo 680 caput, cumulado com artigo 668, parágrafo único, inciso V, 

ambos do Código de Processo Civil), determino a imediata avaliação do 

bem, nos termos do artigo 652, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem 

penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos 

termos do artigo 666, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção do bem. Sem prejuízo, deixo de deferir a 

expedição de ofício ao DETRAN eis que tal providência no caso dos autos, 

deve ser promovida pelo próprio Poder Judiciário via Sistema RENAJUD. 

Assim sendo, promova-se inclusão de restrição junto ao prontuário do 

veículo por meio do sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010105-92.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ANGELA 

FERREIRA ARAUJO Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio 

de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000700-20.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, de rigor o 

deferimento de nº 1271994. Com efeito, ocorrendo a tempestiva e devida 

notificação do devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de 

bens à penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação 

nem indicado bens passíveis de constrição, caso é de execução forçada 

da obrigação. Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. 

Oficial de Justiça para que perfaça a penhora, avaliação e remoção do 

bem móvel indicado no id nº 1271994. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 

10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade 

móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial 

autorizado a penhorar o bem móvel indicado, independentemente do local 

onde se encontra o bem, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de 

terceiros. Em caso de ausência de atribuição de valor do bem pelo 

executado, com a concordância do exequente, nos específicos casos em 

que a lei determina (artigo 680 caput, cumulado com artigo 668, parágrafo 

único, inciso V, ambos do Código de Processo Civil), determino a imediata 

avaliação do bem, nos termos do artigo 652, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito 

do bem penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, 

nos termos do artigo 666, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção do bem. Sem prejuízo, deixo de deferir a 

expedição de ofício ao DETRAN eis que tal providência no caso dos autos, 

deve ser promovida pelo próprio Poder Judiciário via Sistema RENAJUD. 

Assim sendo, promova-se inclusão de restrição junto ao prontuário do 

veículo por meio do sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000921-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES ROSA OAB - GO25661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. GUIMARAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000921-03.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SIMAO 

DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME Determinada a realização da 

penhora online via sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor 

para ser bloqueado, estando neste sentido o demonstrativo retro juntado.. 

No mais, já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes 

causas do conhecido congestionamento processual e ineficácia do 

princípio constitucional da razoável duração do processo. In casu, 

verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos 

informações que integram o típico ato processual de postulação, qual seja 

a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a 

inércia deste em perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos 

é de natureza puramente privada, de forma que a intervenção judicial na 

contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a 

solvência e condução das questões processuais. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 
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da existência de bens em nome do executado. Diante do exposto, deixo de 

acolher o pedido de pesquisas de bens do executado junto ao Sistema 

Renajud e determino a intimação do exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MENEGATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000682-62.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: VALDECIR 

MENEGATTI Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido. Sendo 

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

tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que: I – as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II – ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Sendo 

arguida pela executada qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpridas 

as diligências acima, voltem-me conclusos para as providências 

constantes do artigo 854, § 4º. No mais, em que pese a insuficiente de 

saldo constritado à quitação do débito, inviável o pleito de acolhimento de 

constrição via Renajud, na forma postulada. Com efeito, já tornara-se 

comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. In casu, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, cujo patrono detém 

plenas possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios 

imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens 

em nome do executado. Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de 

pesquisas de bens do executado junto ao Sistema Renajud. Nesse passo, 

intime-se a parte executada a indicar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, exibindo prova da propriedade e eventual certidão negativa de 

ônus. Consigne-se na oportunidade, que o não cumprimento da medida 

acima, será punido com a aplicação de multa em desfavor do executado, 

nos termos constantes do art. 774, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO MILANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001937-89.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LASARO 

BARBOSA DE FARIA NETO Determinada a realização da penhora online 

via sistema BACENJUD, foi efetuado o bloqueio de um valor muito 

pequeno, conforme demonstrativo em anexo, não havendo razão para se 

determinar a transferência de tal importância para a conta única, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente. Sendo assim, 

nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima importância, devendo 

a parte exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001848-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE PARREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001848-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 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. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUEIROZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000962-33.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO QUEIROZ MAIA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA propostas por ANTÔNIO QUEIROZ MAIA em 

face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente narra, em 

síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado no 

Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz ainda que por motivos 

particulares necessitou efetuar a venda do lote para terceiros, todavia, 

descobriu que seu nome estava negativado pela requerida, que não 
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procedeu com a devida transferência da titularidade para o terceiro 

comprador, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que o autor jamais procurou a empresa para proceder 

com a formalização de transferência de propriedade, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Requerente, cumpria à Requerida trazer 

aos autos documentos consistentes ou testemunhas que pudessem 

comprovar inequivocamente que a parte autora não procedeu conforme o 

relatado em sua inicial, ou seja, que não procedeu com o procedimento de 

formalização perante a empresa para transferência da titularidade do seu 

terreno, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A Requerida não juntou aos autos qualquer 

documento ou depoimento testemunhal que comprovasse minimamente o 

alegado em sua defesa. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à Requerida, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar de sua obrigação, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Requerida encaminhou os dados da parte 

Requerente indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, proceder 

com a respectiva baixa dos títulos em nome da parte autora. Ademais, 

importante salientar que as cláusulas e condições estipuladas em contrato 

de compra e venda de terreno não são imunes à apreciação do poder 

judiciário. Verificado o abuso na prestação do serviço ou na excessiva 

onerosidade para o adquirente, é dever do poder judiciário prover meios 

para que o cliente ora consumidor não reste prejudicado, uma vez que é 

parte vulnerável na relação jurídica estabelecida. Insta pontuar, que a 

versão apresentada no que tange a não comunicação de venda para 

formalização do processo de transferência só teria valor se estivessem 

acompanhadas de demais documentos probatórios. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora não tenha procurado para proceder 

com a formalização de transferência. Logo, restam incontroversos, os 

fatos, depoimentos testemunhais e documentos da exordial. Nesse 

sentido, eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: (GRIFO) “TJ-DF - 

APELAÇÃO CÍVEL AC 20040110279824 DF (TJ-DF) Data de publicação: 

02/08/2005 Ementa: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO. ITBI. 

CESSÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM 

CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. NOVA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO 

CIVIL . 1. PELA NOVA DOGMÁTICA DO CÓDIGO CIVIL (ART. 1225, VII), O 

DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL, AGORA, 

CARACTERIZA-SE COMO DIREITO REAL, E A SUA CESSÃO, 

CONSEQÜENTEMENTE, CARACTERIZA-SE COMO CESSÃO DE DIREITOS 

REAIS, NA DOGMÁTICA DO INCISO II, DA LEI DISTRITAL N. 11/88, 

DISPOSITIVO NÃO ALCANÇADO PELA AIL 838-6/98, COMO BEM 

DESTACADO PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 2. RECURSO 

DESPROVIDO” Assim, tenho que a Requerida encaminhou indevidamente 

os dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

devendo, portanto proceder com o cancelamento dos registros em nome 

do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos oriundos do contrato de compra e venda de 

terreno imóvel que originou a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e 

congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos 

solicitando a retirada do nome do Requerente de seus registros, no prazo 

de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer 

no cometimento do crime de desobediência. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS 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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000920-81.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente rejeito a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante 

a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Insta pontuar que o 

termo de adesão aos produtos e serviços bancários (contrato) juntado à 

contestação possui assinatura absolutamente divergente com relação aos 

documentos pessoais do autor. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 
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indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da 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. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$87,28 ( Oitenta e sete reais e vinte e oito 

centavos), Data da Inclusão:29/04/2018, CONTRATO:03301246100007FI , 

com a expedição de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao 

credito solicitando a retirada do nome da parte reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA AFONSO DE SOUSA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000969-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: KEILA AFONSO DE SOUSA 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, MALTA ASSESSORIA DE 

COBRANCAS LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, tampouco 

manifestou nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 28, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “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, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Ademais, condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais pelo valor mínimo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000604-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE QUEIROZ CORREA GARCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000604-68.2018.8.11.0021. REQUERENTE: HENRIQUE QUEIROZ CORREA 

GARCHET REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 
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economia e celeridade processual, passo a decidir. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de TIM CELULAR S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida 

por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou 

quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de 

débitos, bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido 

em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado ou áudio comprovando a 

relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. 

artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou 

aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem 

do débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 129,08, vencido 

em 15/11/2014, que originou a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e 

congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos 

solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo 

de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer 

no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

Reclamada TIM CELULAR S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000468-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMILLA CRISPIM DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000468-71.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RAQUEL PONTES GUIMARAES 

EXECUTADO: LUDIMILLA CRISPIM DE SOUSA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte exequente foi devidamente intimada (id 

14228592) do despacho dos autos para requerer o que entende devido e 

indicar bens à penhora, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 10 

(dez) dias sem manifestação. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: “§ 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Infere-se 

de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Considerando que o feito tramita na plataforma 

eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à 

parte exequente. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 
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9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NARDI CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELINHA CARDOZO FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000990-98.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIO NARDI CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: ZELINHA CARDOZO FONSECA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou informando 

que recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o arquivamento do 

feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea a do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO RIBEIRO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000981-39.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ROMOALDO RIBEIRO MOTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Rejeito as preliminares, uma vez que se 

confundem com o mérito. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome 

incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços 

desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a relação jurídica entre as partes, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta pontuar, 

que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se estivessem 

acompanhadas de demais documentos probatórios. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 
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com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 107,95 (cento e 

sete reis e noventa e cinco centavos), que originou a negativação do 

nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 

5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIA RAIK SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000781-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DANIA RAIK SANTOS ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência de 

instrução, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Aliás, é o que 

preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “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, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Ademais, condeno a autora ao 

pagamento de custas processuais pelo valor mínimo. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-57.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO ORLANDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS LTDA (REQUERIDO)

TATIANA NUNES CARVALHO (REQUERIDO)

NETPRO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

PIERO ANDREAZZOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BEEK DA SILVA OAB - SP196497 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010366-57.2016.8.11.0021. REQUERENTE: ELIZANDRO ORLANDI - ME 

REQUERIDO: PIERO ANDREAZZOLI, TATIANA NUNES CARVALHO, 

NETPRO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, RODOBENS 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado 

da lide, não sendo necessária dilação probatória. Por ordem cronológica, 

passo a análise das preliminares arguidas. I – ILEGITIMIDADE PASSIVA A 

preliminar em comento, a toda evidência, merece prosperar, uma vez que 

em toda documentação que acompanha a inicial, verifico que o objeto da 

discussão foi decorrente da relação jurídica estabelecida somente entre a 

parte autora e a primeira requerida (NETPRO). No mérito, os pedidos 

autorais são parcialmente procedentes, pois o contrato de prestação de 

serviços e fornecimento de materiais foi entabulado pela parte autora e a 

primeira requerida. Note-se que o fato do reclamado ter alegado 

dificuldades financeiras para adimplemento de seus débitos perante a 

parte autora não o exime do compromisso assumido, uma vez que 

encaixaria no conceito de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo 

nosso ordenamento jurídico. Ademais, não prospera a impugnação dos 

valores constantes da inicial, uma vez que não trouxe aos autos o 

memorial de cálculo que entende devido. Assim, sendo pontos 

controvertidos e não impugnados de maneira pormenorizada, reputam-se 

como verdadeiros os argumentos e demais cálculos exibidos pelo autor. 

Entretanto, no que tange ao pedido de condenação do Reclamado ao 

pagamento de honorários contratuais para ajuizamento da presente 

demanda, não merece acolhimento, pois é cediço que para propositura da 

presente ação nas causas até 20 (vinte) salários mínimos é dispensável a 

presença de patrono constituído, nos termos do art. 9º, caput, da Lei 

9.099/95. Outrossim, nunca é tarde lembrar que no âmbito dos juizados 

especiais de primeira instância, a condenação em custas e demais 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios revelam-se 

incabíveis, salvo comprovada má-fé, a teor do art. 54 da Lei 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR o reclamado 

NETPRO SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA ao pagamento 

do valor de R$ 9.399,40 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e 

quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da 

prestação do serviço e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000983-09.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pelas 

reclamadas. I – INÉPCIA DA INICIAL A preliminar em comento, todavia, não 

merece acolhimento, pois verifico que o autor juntou todos os documentos 

necessários para possibilitar o ingresso em juízo. Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. O Reclamante propôs a presente 

ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como ser 

ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais manteve qualquer 

relação comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma regular 

em decorrência do não adimplemento de seus débitos, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente, senão vejamos: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 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 é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” Todavia, cabe ressaltar que a anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao 

pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo com o 

recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “(STJ - REsp: 

1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).” Entretanto, verifico por 

meio da documentação anexa que a parte Reclamante possui registros 

POSTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo que a 

condenação por danos morais mostra-se perfeitamente válida no caso em 

apreço, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

formalização do contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela 

consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da suposta 

devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a obrigação 

indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de 

outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, 

não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve 

ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)” Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$311,53 

(trezentos e onze reais e cinquenta e tres centavos) que originou a 

negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços 

de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante 

de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 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). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 
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Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000982-24.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pelas 

reclamadas. I - INÉPCIA DA INICIAL A preliminar em comento, todavia, não 

merece acolhimento, pois verifico que o autor juntou todos os documentos 

necessários para possibilitar o ingresso em juízo. O Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais manteve 

qualquer relação comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma regular 

em decorrência do não adimplemento de seus débitos, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente, senão vejamos: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 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 é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, como pode 

ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. Todavia, cabe ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “(STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).” Entretanto, verifico por 

meio da documentação anexa que a parte Reclamante possui registros 

POSTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo que a 

condenação por danos morais mostra-se perfeitamente válida no caso em 

apreço, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

formalização do contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela 

consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da suposta 

devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a obrigação 

indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de 

outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, 

não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve 

ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)” Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 385,92 

(trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) que originou 

a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos 

serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da 

reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 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 
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prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000790-91.2018.8.11.0021. REQUERENTE: VALDIR ANTONIO BECKER 

REQUERIDO: DETRAN Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, deve ser 

consignado que no caso em tela se aplica o artigo 355, I do CPC, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por VALDIR ANTONIO BECKER em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Pois bem. A ação deve ser julgada improcedente, senão 

vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da 

alegação de que o autor efetuou a venda de um veiculo CAMINHONETE, 

MODELO VW/SAVEIRO GL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1986/1987, COR 

BRANCA CHASSI 9BWZZZ30ZHT006436, PLACA JYM – 8382, RENAVAM 

137126425, entretanto, o mesmo vem sendo cobrado por encargos 

tributários referentes ao respectivo veículo, pois não foi feita a devida 

transferência pelo adquirente comprador junto ao DETRAN. Ocorre que a 

propriedade do veículo continua sendo do sujeito ativo do domínio, eis que 

os bens móveis não necessitam de forma específica para sua 

transmissão, todavia, no caso específico dos autos, o autor não 

comprovou que tenha efetuado a venda dos veículos a terceiros. 

Ademais, imperioso ressaltar que o documento carreado a inicial intitulado 

como “Escritura Pública de Renúncia de Propriedade” não serve para 

comprovação da alienação do veículo a terceiros, razão pela qual 

desconsidero para fins do alegado. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ...”. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou o 

entendimento: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - 

NEGÓCIO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DAS 

INFRAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compra e 

venda de veículo que restou comprovada por meio dos documentos 

juntados e a prova oral obtida nos autos. É dever do adquirente do veículo 

providenciar a sua transferência para o seu nome, bem como responder 

pelas multas e pelos tributos desde a data da efetiva entrega do veículo. 

(RI 2481/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 21/11/2011, Publicado no DJE 05/12/2011)” DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL da parte autora, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000922-51.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por REGINA CARDOSO DE SOUZA em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 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 é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato constando assinatura da parte Reclamante, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, 

levando em consideração os documentos juntados a defesa que indicam o 

longo histórico de utilização do cartão pela parte autora, necessário o 

reconhecimento de legalidade na inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 
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parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Nesse 

sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela 

parte Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Maio 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE YONARA OLIVEIRA 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000939-87.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALINE YONARA OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pelas 

reclamadas. I - INÉPCIA DA INICIAL A preliminar em comento, todavia, não 

merece acolhimento, pois verifico que o autor juntou todos os documentos 

necessários para possibilitar o ingresso em juízo. O Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais manteve 

qualquer relação comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma regular 

em decorrência do não adimplemento de seus débitos, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente, senão vejamos: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 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 é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, tampouco demais documentos que 

pudessem comprovar minimamente a origem do débito, de sorte que a 

questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que 

não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Contudo, é de salientar que ao 

examinar o extrato do SPC/Serasa verifico que existem outras 

negativações em nome da parte Reclamante, em datas anteriores à 

negativação inserida pela empresa, motivo para afastar qualquer alegação 

de danos morais. Aplica-se a súmula 385 do STJ, pois o título negativado 

foi considerado válido em juízo, desse modo, qualquer tese de 

afastamento da súmula 385 do STJ não se sustenta. Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome do Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores e posteriores em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos 

que tais dívidas estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar 

ou trânsito em julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou 

comprovado. Assim, vê-se que a parte autora é devedora contumaz, não 
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engendrando qualquer tipo de indenização a negativação de seu nome, 

ainda que se admita irregular, quando o crédito já está comprometido por 

outras restrições, o que retira o nexo causal. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para considerar inexigível o valor de R$ 48,25 

(quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) , ante a demonstração de 

fraude excluindo o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado 

que a parte possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao 

presente caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação 

em danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000469-56.2018.8.11.0021. REQUERENTE: VALDECI PEREIRA MIRANDA 

REQUERIDO: ADRIANO ALMEIDA FERREIRA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado mas não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e 

cinco reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 295,00 (duzentos e 

noventa e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data 

do vencimento da dívida e acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001085-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES VILELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001085-65.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RODRIGO ALVES VILELA 

EXECUTADO: ELIANE SANTOS DE LIMA Vistos, etc. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de outubro de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000299-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES 14229494866 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO ALEIXO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000299-84.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: RAQUEL PONTES GUIMARAES 

14229494866 EXECUTADO: RONILDO ALEIXO DA SILVA Vistos, etc. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos 

legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do 

mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de outubro de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIR TREVISAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001010-89.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE CLAUDIR TREVISAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide 

eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. Compulsando os 

autos, verifico que as requeridas foram regularmente citadas e não 

compareceram à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua 
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revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE 

proposta por JOSE CLAUDIR TREVISAN em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (DETRAN-MT), todos qualificados. Pois bem. A ação deve ser 

julgada improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se que a 

causa de pedir resulta da alegação de que a parte autora efetuou a venda 

de uma motocicleta HONDA/XLX 350, ano de fabricação/modelo 

1991/1991, cor azul, placa PR324, entretanto, vem sendo cobrada por 

encargos tributários referentes ao respectivo veículo, pois não foi feita a 

devida transferência pelo adquirente comprador junto ao DETRAN. Ocorre 

que a propriedade do veículo continua sendo do sujeito ativo do domínio, 

eis que os bens móveis não necessitam de forma específica para sua 

transmissão, todavia, no caso específico dos autos, o autor não 

comprovou que tenha efetuado a venda dos veículos a terceiros. Tal ônus 

lhe pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; ...”. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível firmou o entendimento: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - NEGÓCIO COMPROVADO - 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DAS INFRAÇÕES - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compra e venda de veículo que 

restou comprovada por meio dos documentos juntados e a prova oral 

obtida nos autos. É dever do adquirente do veículo providenciar a sua 

transferência para o seu nome, bem como responder pelas multas e pelos 

tributos desde a data da efetiva entrega do veículo. (RI 2481/2011, DR. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 21/11/2011, 

Publicado no DJE 05/12/2011)” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte autora, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001886-78.2017.8.11.0021. REQUERENTE: GERALDO DE JESUS 

REQUERIDO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento 

antecipado da lide eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. 

Compulsando os autos, verifico que a requerida foi regularmente citada e 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE 

proposta por GERALDO DE JESUS em desfavor de DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT), todos 

qualificados. Pois bem. A ação deve ser julgada improcedente, senão 

vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da 

alegação de que a parte autora efetuou a venda de um automóvel 

FORD/BELINA LDO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1979, COR BEGE, 

CHASSI LB4PXS42369, PLACA HQU-0330, RENAVAN 00130717649, 

entretanto, o mesmo vem sendo cobrado por encargos tributários 

referentes ao respectivo veículo, pois não foi feita a devida transferência 

pelo adquirente comprador junto ao DETRAN. Ocorre que a propriedade do 

veículo continua sendo do sujeito ativo do domínio, eis que os bens móveis 

não necessitam de forma específica para sua transmissão, todavia, no 

caso específico dos autos, a autora não comprovou que tenha efetuado a 

venda dos veículos a terceiros. Ademais, imperioso ressaltar que o 

documento carreado a inicial intitulado como “Escritura Pública de 

Renúncia de Propriedade” não serve para comprovação da alienação do 

veículo a terceiros, razão pela qual desconsidero para fins do alegado. Tal 

ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. Nesse sentido, nossa 

Egrégia Turma Recursal Cível firmou o entendimento: “RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - NEGÓCIO COMPROVADO - 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DAS INFRAÇÕES - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compra e venda de veículo que 

restou comprovada por meio dos documentos juntados e a prova oral 

obtida nos autos. É dever do adquirente do veículo providenciar a sua 

transferência para o seu nome, bem como responder pelas multas e pelos 

tributos desde a data da efetiva entrega do veículo. (RI 2481/2011, DR. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 21/11/2011, 

Publicado no DJE 05/12/2011)” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte autora, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000527-59.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DOMINGOS ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os 
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autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência de 

instrução, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Aliás, é o que 

preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “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, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Ademais, condeno a autora ao 

pagamento de custas processuais pelo valor mínimo. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000806-45.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA HELENA FERNANDES 

MENEGATTI REQUERIDO: VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não 

compareceu à audiência conciliatória, tampouco manifestou nos autos 

justificando sua ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “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, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BERNARDES (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000967-55.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA CAROLINA BERNARDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

manifestou nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 28, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “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, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Ademais, condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais pelo valor mínimo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PACHECO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002025-30.2017.8.11.0021. REQUERENTE: EVA PACHECO PEREIRA 

SILVA REQUERIDO: DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado 

mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e 

quatro reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 2.054,00 (dois mil e 

cinquenta e quatro reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001621-76.2017.8.11.0021. REQUERENTE: RODRIGO NOGUEIRA DA 

SILVA - ME REQUERIDO: CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado, 

mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera constar que à 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor 

tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível condenação. 

Desta feita, não obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida 

de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, 

não tem o condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA propostas por RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME em face 

CONSTRUTORA GRANDO LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. No 

mérito, os pedidos autorais são procedentes, pois o contrato de prestação 

de serviços entabulado pela parte autora e a reclamada e que fundamenta 

a ação está devidamente colacionado aos autos, comprovando assim a 

relação jurídica entre as partes. Com efeito, a parte reclamante é credora 

da reclamada da quantia de R$ 11.820,42 (onze mil, oitocentos e vinte 

reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

11.820,42 (onze mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da prestação dos 

serviços e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 

e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CANDIDO DE ARAUJO 04124734107 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR MARTINS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002023-60.2017.8.11.0021. REQUERENTE: FRANCISCA CANDIDO DE 

ARAUJO 04124734107 REQUERIDO: CLEIDIMAR MARTINS GOMES Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamado 

foi regularmente citado mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 4.530,00 

(quatro mil quinhentos e trinta reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 

4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data dos vencimentos e acrescido de juros de mora de 

1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000134-37.2018.8.11.0021. REQUERENTE: LEANDRO MANOEL 

FRANCISCO DANTAS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide 

eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. Compulsando os 

autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado, mas não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera constar que à 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor 

tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível condenação. 

Desta feita, não obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida 

de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, 

não tem o condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA propostas por LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS 

em face BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados. Pois bem. No mérito, 

os pedidos autorais são procedentes, pois verifico que o autor logrou 

êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente com 

a inclusão de cédula de crédito bancário, bem como demais documentos 

comprovando os descontos indevidos de seu salário, cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, não conheço as 

demais alegações constantes na contestação acostada aos autos, uma 

vez que se encontram preclusas. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com 

seu dever de prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns 
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tribunais pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não adotou as cautelas necessárias para que 

fossem efetuados descontos indevidos no salário do autor, mesmo após 

quitação integral do contrato de empréstimo. Assim, com base nos 

documentos e informações da parte autora, tal prejuízo consiste na 

quantia total de R$ 1.017,66 (mil e dezessete reais e sessenta e seis 

centavos), que foram descontados indevidamente de seu salário, ao qual 

deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, mantendo-se a tutela, 

com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

DECLARAR a quitação integral da Cédula de Crédito Bancário a que se 

funda a ação; b) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de 

R$ 1.017,66 (mil e dezessete reais e sessenta e seis centavos), em 

dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos descontos 

e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a 

partir da citação; c) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor 

de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000707-75.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SUELI BATISTA MEDEIROS 

REQUERIDO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO 

PAULO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SUELI BATISTA 

MEDEIROS em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 

DE SAO PAULO S.A., onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve 

seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a relação jurídica entre as partes, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta pontuar, 

que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se estivessem 

acompanhadas de demais documentos probatórios. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 
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crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Além disso a ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira 

identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral 

e patrimonial, respondendo por eles. A reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, mantendo-se a tutela, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: A) DECLARAR a 

inexistência do contrato que originou a negativação do nome da autora 

nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CLEYBAMAR GONCALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000450-50.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: VANDERLEI CONTINI - ME 

EXECUTADO: ADRIANO CLEYBAMAR GONCALVES FERREIRA Vistos, etc. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos 

legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do 

mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORI GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001881-56.2017.8.11.0021. REQUERENTE: FLORI GUNSCH REQUERIDO: 

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que o reclamado foi regularmente 

citado, mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO e 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e MORAIS propostas por FLORI 

GUNSCH em face de AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, todos qualificados. Pois bem. No mérito, os 

pedidos autorais são procedentes, pois verifico que o autor juntou aos 

autos todos os documentos necessários a comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, notadamente com a certidão de protesto, bem 

como recibos de pagamento que corroboram com as alegações de sua 

inicial, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso I do NCPC. No 

que tange ao dano moral, a solução não é diversa, pois o autor ficou 

impossibilitado de realizar transações comerciais, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita pela Reclamada, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Nesse 

sentido, tem firmado entendimento nossa Egrégia Turma Recursal: 

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE CADASTRAMENTO 

JUNTO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACERTADA. JUROS 

E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo sido paga a 

dívida que originariamente estava em aberto, que deu causa à lícita 

anotação junto ao sistema de proteção ao crédito, a ausência de baixa no 

sistema causa indevido abalo de crédito. 2. Direito de o consumidor ver 

liberada a sua ficha cadastral, o que restou impossibilitado pela indevida 

manutenção de seu nome, no sistema de proteção ao crédito. 3.Situação 

que ocasiona abalo de crédito, gerando dano de ordem moral. (RI 

302/2008, ANA CRISTINA SILVA MENDES, CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS, 

Julgado em 01/04/2008, Publicado no DJE 10/04/2008)” Assim, no tocante 

ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta 
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da reclamada causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse 

diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que a inclusão 

de seu nome no rol de maus pagadores gera aborrecimentos diversos de 

mero dissabor cotidiano. Destarte, levando-se em conta o caráter 

sancionatório da medida, a capacidade econômica das partes, bem como 

demais circunstancias em que os fatos se deram, revela-se razoável o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, 

com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica e a exclusão da cártula de 

protesto em nome da parte autora, unicamente com relação ao débito 

discutido nesses autos, com a expedição de ofício para o órgão 

mantenedor (Cartório de Protesto) solicitando a imediata exclusão; b) 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACIEL AGUIAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000980-54.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ENY BARTZ GANASSINI & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JANAINA MACIEL AGUIAR DE SOUZA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a reclamada foi 

regularmente citada mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 2.909,56 (dois 

mil novecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), devidamente 

atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 2.909,56 (dois mil novecentos e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do vencimento da dívida e acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

PEREIRA REQUERIDO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado 

mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia de R$ 692,98 (seiscentos e noventa e 

dois reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizado. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito para condenar o reclamado ao pagamento da 

quantia de R$ 692,98 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa e oito 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento da dívida e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação 

(arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ESBAFENUFE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BECKMANN PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000995-23.2018.8.11.0021. REQUERENTE: EURIPEDES ESBAFENUFE 

DOS SANTOS REQUERIDO: FABIANO BECKMANN PEDROSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o reclamado foi regularmente citado 

mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, com 

a extinção do processo com julgamento do mérito para condenar o 

reclamado ao pagamento da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e 

acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do 

CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-87.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GONÇALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIZ DE QUADROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010073-87.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: EDINEI GONÇALVES DA SILVA 

EXECUTADO: MARCOS LUIZ DE QUADROS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 

15570686. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 15570686 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L.M. DE ALMEIDA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001241-53.2017.8.11.0021. REQUERENTE: L.M. DE ALMEIDA SILVA - ME 

REQUERIDO: L L CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos, etc. Não tendo a parte 

autora impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo sido 

devida e tempestivamente intimada a requerer o que entender de direito, a 

parte manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado 

unicamente em razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão 

de id 15637186. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

autora é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIBERG E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000817-74.2018.8.11.0021 REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: BIBERG E CIA LTDA - ME 

Vistos, etc. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

P.L.P. PAIVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000297-17.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: P.L.P. PAIVA - ME EXECUTADO: 

ELAINE ANTUNES VIEIRA Vistos, etc. Homologo o acordo entabulado entre 

as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 
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do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RAMOS DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001208-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FRANCISCO RAMOS DE SOUZA NETO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante requereu 

arquivamento da ação em audiência, uma vez que não possui o endereço 

atualizado para fins de citação da parte reclamada. Diante do acima 

exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – 

FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida e SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA SOARES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RAMOS DA SILVA 01743231156 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000928-58.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SINARA SOARES CARDOSO 

REQUERIDO: DANIEL RAMOS DA SILVA 01743231156 Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco manifestou nos autos justificando sua 

ausência. O Enunciado nº 28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

tem a seguinte redação: “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “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, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Ademais, condeno a 

autora ao pagamento de custas processuais pelo valor mínimo. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-44.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010147-44.2016.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA HELENA PEREIRA 

VALADARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA HELENA PEREIRA 

VALADARES em razão de suposta contradição na sentença, uma vez que 

a decisão é contrária às provas contidas nos autos. Pois bem. Em que 

pese os argumentos expendidos pela Embargante, estes não prosperam e 

verifico ter o condão de rediscussão do mérito. Isto porque no provimento 

jurisdicional originário foi reconhecida a necessidade da realização de 

perícia técnica a fim de constatar a suposta valorização do imóvel (fato 

gerador), conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”, o que no meu entendimento foge a matéria em discussão, 

uma vez que a autora não colacionou em sua inicial elementos indicativos 

que constatasse a valorização de seu imóvel em decorrência de 

pavimentação asfáltica aptos o suficiente a fim de permitir o julgamento. 

Os presentes Embargos tem evidente cunho protelatório, uma vez que 

deixa de apontar qualquer contradição na sentença questionada, 

limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Neste sentido: “E M E N T AEMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração 

são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da 

parte embargante.2. Embargos conhecidos e rejeitados. VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018)” No voto do acórdão acima ementado o 

douto Magistrado relator destacou: “Os embargos de declaração são 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da 

parte embargante.2. Embargos conhecidos e rejeitados” Outrossim, é 

imperioso salientar que a via de embargos declaratórios não constitui 

ferramenta adequada para solucionar inconformismo diante da decisão 

atacada. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

Embargos conhecidos e rejeitados (ED 1154/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a 

sentença da forma que fora lançada, uma vez que estes visam tão 

somente à rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora adotada. 

Às providências necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000802-08.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente rejeito a preliminar aventada pela defesa, uma vez que se 

confunde com o mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCUS VINICIUS DA SILVA em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados. Pois bem. O pedido 

autoral é procedente, senão vejamos. Salienta-se que as regras editalícias 

inserem-se no poder discricionário cometido à Administração Pública, por 

força do qual lhe é lícito à escolha dos elementos essenciais na 

elaboração das normas do certame público. Entretanto, inobstante a 

requerida ter cumprido com as exigências contidas no Edital nº 

003/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, não se pode exigir que o candidato 

aprovado acompanhasse diariamente Diário Oficial, site ou jornal de 

grande circulação, durante a vigência do concurso, por longo lapso 

temporal, ainda que haja previsão específica apenas nesse sentido, uma 

vez que estaria violando o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, 

nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “EMENTA:RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – 

NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE — 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE 

COMUNICAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.Administração Pública deve notificar, pessoalmente e por 

escrito, os aprovados em concurso público.Não supre tal exigência a 

simples publicação do edital de convocação no Diário Oficial sob pena de 

violação aos princípios da publicidade e da ampla acessibilidade aos 

cargos públicos, uma vez que é inviável exigir que o candidato 

acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/03/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)” Assim, compulsando 

detidamente os autos e os documentos juntados, tenho que o presente 

processo não demanda maiores explicações, posto que a requerida não 

logrou êxito em comprovar que tenha cumprido com a comunicação 

pessoal do autor, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a 

requerida em obrigação de fazer para renovar o ato de nomeação do 

requerente ao cargo de Assistente do Sistema Prisional - Município: Água 

Boa Perfil Profissional: Assistente Administrativo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CREONE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001915-31.2017.8.11.0021. REQUERENTE: CREONE DA SILVA MOURA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Outrossim, a preliminar de incompetência deste juízo ante a 

necessidade de perícia técnica merece acolhimento, conforme será 

demonstrado. A parte autora alega, em síntese, que foi contratada para 

laborar na função de Operador de Máquinas (tratorista) durante o ano de 

2017, pleiteando assim o pagamento verbas trabalhistas como 13º, férias, 

horas extras e seus reflexos, adicional de periculosidade, FGTS e 

descanso semanal remunerado. Acontece que os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, tal qual 

verifico no presente caso, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: “O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...)”. Nesse sentido: “Ementa: 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. A perícia técnica tem 

como objetivo a apuração da existência de atividade por parte do obreiro 

em condições de riscos ou em local considerado perigoso para os efeitos 

legais. (TRT-1 - Recurso Ordinário RO 00236006320095010040 RJ (TRT-1) 

Data de publicação: 13/08/2015). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.” Diante do contexto fático 

que se apresenta os autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a 

uma decisão coerente e justa sem que se verifique a existência de 

condições de periculosidade alegadas pelo autor; entendo que em casos 

como estes, só se admite um juízo condenatório quando a prova da 

periculosidade alegada seja inequívoca, o que apenas se admite com a 

realização de perícia técnica. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001905-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 993.856.431-34 
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(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001905-84.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ELIANE PEREIRA DE BARROS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COCALINHO PROCURADOR: VANDERLEI 

MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO c/c COBRANÇA” propostas por 

ELIANE PEREIRA DE BARROS em face do MUNICIPIO DE COCALINHO – MT 

na qual postula o recebimento de verbas rescisórias, no que tange à 

percepção de décimo terceiro salário de 2012, 2013 e 2016, bem como 

declarar seu direito de gozar férias remuneradas e ao recebimento do 

terço de férias de 2013 a 2016, decorrentes do exercício de cargo como 

secretária municipal de Cocalinho-MT. Pois bem. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação 

probatória. Primeiramente urge salientar que não há qualquer vedação 

constitucional ou legal para a contratação de comissionados pelo regime 

jurídico da CLT. Todavia, a atividade inerente ao servidor público nomeado 

para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 

administrador, é compatível com uma relação de natureza estatutária com 

o ente público. No caso dos autos, restou incontroverso que a reclamante 

foi nomeada para exercer o cargo de secretária municipal e por isso ficou 

evidente que não foi nomeada para exercer mero cargo em comissão, mas 

para integrar a própria administração do Município, como auxiliar direto do 

prefeito, no comando de uma secretaria, circunstância que confirma sua 

atuação como um autêntico agente político. E nesta toada, é certo que a 

sua nomeação para o cargo de secretária municipal estabeleceu vínculo 

de natureza institucional entre as partes, pois aos agentes políticos a 

Constituição determinou que a remuneração fosse paga por subsídio em 

parcela única, vedado o recebimento de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 

conforme determinação legal do art. 39, §4º da CF. Assim, forçoso 

concluir que por força do disposto nos artigos 29, inciso V, e 39, 

parágrafo 4º, da Constituição da República, não são assegurados a 

Reclamante os direitos previstos pela legislação trabalhista aos 

empregados contratados pelo regime jurídico da CLT, como o pagamento 

de férias remuneradas com adicional de 1/3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

AUTORA, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DAMAREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000330-07.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SALETE DAMAREN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Primeiramente declaro prescrita todas às pretensões anteriores a 

01/02/2013, em obediência a prescrição quinquenal prevista no Decreto 

20.910/32. Trata-se de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS propostas por SALETE 

DAMAREN em face do MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT, onde a parte autora 

alega, em síntese, que foi contratada de 2006 até o ano de 2016 para 

laborar na função de apoio administrativo educacional, requerendo o 

pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional e em dobro, bem 

como recolhimento do FGTS do período relatado. Finaliza ainda requerendo 

o reconhecimento do vínculo empregatício do período em que laborou na 

função descrita em sua inicial. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “Decreto 

20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse 

modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo 

interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 

16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que a Requerente foi contratada 

pelo MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT, sem concurso público, em 

01/03/2013, para laborar na função de Apoio Administrativo Educacional. É 

certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso 

nos quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o artigo 

37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Vale esclarecer, que a despeito de tratar-se de 

atividade essenciais, quando preenchidos os requisitos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de 

caráter excepcional e transitório. O Supremo Tribunal Federal já firmou 

orientação no sentido de que “A natureza permanente de algumas 

atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, 

educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização 

constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda 

eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao 

excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 

art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo os 

contratos temporários discutido nestes autos, no período compreendido 
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entre 01/02/2013 a 25/12/2013, 01/02/2014 a 25/12/2014, 01/02/2015 a 

25/12/2015 e 01/02/2016 a 25/12/2016. No tocante ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, 

em repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068).” 

Veja-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO 

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).” Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 

Requerente prestou Serviços de Apoio Administrativo Educacional, pelo 

que permanece o contratante obrigado ao pagamento das férias 

correspondente a todo o período contratual, acrescidas do terço 

constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sob 

pena de enriquecimento sem causa. No caso, a parte Requerente faz jus 

ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, 

limitado aos períodos de 01/02/2013 a 25/12/2013, 01/02/2014 a 

25/12/2014, 01/02/2015 a 25/12/2015 e 01/02/2016 a 25/12/2016 de forma 

proporcional, já observada à prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas. Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos 

servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição 

Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a que a 

Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, a Requerente não tem 

direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso 

prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor 

público. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO e determino o 

recolhimento das verbas atinentes ao FGTS durante o período em que a 

Requerente prestou serviços ao MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT em razão 

do contrato temporário constante dos autos, compreendido entre 

01/02/2013 a 25/12/2013, 01/02/2014 a 25/12/2014, 01/02/2015 a 

25/12/2015 e 01/02/2016 a 25/12/2016, além do pagamento das verbas 

rescisórias referentes a 13º e férias proporcionais no valor de R$ 

9.137,29 (nove mil, cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos). 

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os 

juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 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 se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II). No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a 

sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do 

NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000662-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 993.856.431-34 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000662-08.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

COCALINHO PROCURADOR: VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CONTRIBUIÇOES SINDICAIS E CONFEDERATIVAS movida por SINDICATO 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT em face de 

MUNICIPIO DE COCALINHO-MT, todos qualificados. Segundo consta da 

inicial, o exequente pretende a cobrança referente à contribuição sindical 

e confederativa de 01 (um) dia de trabalho de alguns servidores, aduzindo 

que deveriam ter ocorrido no mês de março de 2017. Pois bem. 

Compulsando o procedimento, verifico de OFÍCIO a incompetência deste 

juízo para julgamento da demanda. Isso porque a orientação 

jurisprudencial firmada pelo E. STJ é no sentido de que, nos termos do art. 
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114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 

as ações relativas à contribuição sindical (AgRg no CC 135.694/GO, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/11/2014,transitado em julgado em 

09/02/2015). (GRIFO) No aludido julgamento, ficou consignado que, após a 

Emenda Constitucional n° 45/2004, que alterou o art. 114, III, da 

Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ, publicada no 

DJU de 02/08/1999, com a seguinte dicção: “compete à Justiça Comum 

processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no 

art. 578 da CLT” (AgRg no REsp 1413214/SP, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 16/09/2015). 

Desse modo, tendo sido a presente ação ajuizada após as alterações 

trazidas ao artigo 114, III, da CF, advindas da Emenda Constitucional nº 

45/2004, não há dúvidas de que a matéria ora em debate é semelhante 

àquela apreciada nos julgados acima mencionados. Logo, há que se 

reconhecer que a competência para processamento e julgamento da 

presente demanda é da Justiça do Trabalho. DISPOSITIVO Pelas razões 

expostas, DECLARO DE OFÍCIO a incompetência do Juizado Especial Cível, 

julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

em razão do dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000717-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 993.856.431-34 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000717-56.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

COCALINHO PROCURADOR: VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

movida por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

COCALINHO MT em face de MUNICIPIO DE COCALINHO-MT, todos 

qualificados. Segundo consta da inicial, o requerente pretende a cobrança 

referente à insalubridade de alguns servidores de seu quadro, invocando 

para legislação própria do município. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, verifico de OFÍCIO a incompetência deste juízo para 

julgamento da demanda. Isso porque os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações que demandam prova complexa, tal qual verifico no 

presente caso, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como 

se vê: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...)”. Em julgado semelhante: “Ementa: ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. A perícia técnica tem como objetivo a 

apuração da existência de atividade por parte do obreiro em condições de 

riscos ou em local considerado perigoso para os efeitos legais. (TRT-1 - 

Recurso Ordinário RO 00236006320095010040 RJ (TRT-1) Data de 

publicação: 13/08/2015). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.” Logo, há que se reconhecer que a 

competência para processamento e julgamento da presente demanda é da 

Justiça do Trabalho. DISPOSITIVO Pelas razões expostas, DECLARO DE 

OFÍCIO a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do dispõe 

o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000151-10.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ANA MARIA SODRE 

REQUERIDO: R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Preliminarmente anoto que a primeira requerida (R9 

ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME) foi 

regularmente citada (id 13244005) mas não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela 

qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de R9 ENGENHARIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, onde a parte autora aduz em apertada síntese que teve seu 

nome negativado de forma indevida por ordem das empresas Reclamadas, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando ao 

final pela declaração de inexistência de débitos, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. A alegação do débito ser 

legítimo só teria valor se estivesse acompanhada de demais documento 

probatórios, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 
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Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. A parte reclamante tem somente a anotação das 

empresas no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação das reclamadas ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, confirmando-se a tutela, com a extinção 

do processo com resolução do mérito para o fim de: A) DECLARAR 

inexigíveis os débitos nos valores de R$ 1.216,06 (hum mil, duzentos e 

dezesseis reais e seis centavos), com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem, de forma solidária, 

indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor 

de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 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). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000293-77.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RAULINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA promovida por RAULINO PEREIRA DE SOUZA 

em face de BANCO BRADESCO S.A, todos qualificados. Pois bem. O 

pedido autoral é improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento do autor quando da inserção 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito por ordem da empresa 

Reclamada. Entretanto, verifico na documentação acostada a defesa da 

Reclamada que são oriundos de parcelas em aberto referentes aos 

contratos de empréstimos nº 759677751 e 759680469 inadimplidos pela 

parte autora, o que torna perfeitamente legítimo a inserção nos cadastros 

protetivos de crédito. Assim, verifico que a empresa Reclamada logrou 

êxito em modificar os direitos da parte autora, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. No tocante ao dano moral, entendo 

que este também não restou demonstrado; no caso ora em análise restou 

comprovado que a negativação do nome da autora deu-se em razão de 

sua própria desídia em não adimplir com o pagamento dos débitos em 

comento. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem 

jurídicos acima mencionados, bem como, o Reclamante não comprovou 

que sofrido qualquer prejuízo de cunho extrapatrimonial, fato este que 

afasta a ocorrência de dano moral e leva consequentemente a 

improcedência da ação em todos os seus termos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, revogando-se a tutela, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))
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HIGINO SALLES HEINSCH OAB - RS63732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000678-25.2018.8.11.0021. REQUERENTE: L A DALLA PORTA JUNIOR - 

EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por LA DALLA 

PORTA JÚNIOR – EPP em desfavor de MUNICÍPIO DE AGUA BOA – MT, 

todos devidamente qualificados. Pois bem. A ação deve ser julgada 

improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de 

pedir resulta da alegação de que a parte requerente sofreu penalidades 

de advertência, multa, declaração de suspensão temporária de 

participação em processos licitatórios e impedimento de contratar com a 

administração pública por ato arbitrário da parte requerida, aduzindo que 

não houve o devido procedimento administrativo para assegurar o 

contraditório e a ampla defesa, uma vez que os medicamentos objeto do 

edital foram devidamente recebidos pelo município. Ocorre que, ao analisar 

respectiva documentação pertinente encartada aos autos, verifico que a 

parte demandada procedeu com todo o procedimento administrativo 

perante a empresa Requerente, com diversas notificações extrajudiciais 

alertando a respeito do atraso, oportunizando assim que a parte 

requerente manifestasse-se acerca da situação e providenciasse a sua 

regularização dentro do prazo. Restou inconteste e evidente o atraso na 

entrega por parte da empresa Requerente, em face de sua obrigação ao 

vencer o certame para fornecimento dos medicamentes em questão, não 

comprovando qualquer mora no objeto licitado por parte da administração 

e perdurando o atraso injustificado por mais de 1 (um) mês. Ademais, 

importante salientar que a própria empresa Requerente admite o atraso na 

entrega dos medicamentos, não logrando êxito em justificar o atraso 

mesmo após inúmeras advertências recebidas pelo ente municipal. No 

entanto, o art. 57 da Lei 8.666/93 trata das hipóteses excepcionais de 

entrega do objeto do edital: “Art. 57. A duração dos contratos regidos por 

esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos: § 1o Os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou 

especificações, pela Administração; II - superveniência de fato 

excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção 

da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 

no interesse da Administração; IV - aumento das quantidades inicialmente 

previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento 

de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - 

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 

impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 

sanções legais aplicáveis aos responsáveis.” Nesta toada, a meu ver, a 

empresa não logrou êxito em demonstrar documentalmente as suas 

alegações, ou seja, não demonstrou qualquer fato superveniente que 

justificasse o atraso, restando, assim, incontroversas as assertivas da 

parte Requerida, quanto aos atrasos injustificados, mesmo após ser 

devidamente cientificada por diversas vezes para efetuar o cumprimento 

de sua obrigação. Nesse sentido: “TRE-ES - Processo Administrativo PA 

6979 VITÓRIA ES (TRE-ES) Data de publicação: 09/10/2015 Ementa: 

ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO LICITADO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. 

APLICAÇÃO DE MULTA E REGISTRO DA PENALIDADE NO SICAF. 

INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

RECURSO DEPROVIDO. 1 - A simples alegação de fatos que eram 

previsíveis e inerentes à própria atividade empresarial, tais como demissão 

a pedido, gozo de licença maternidade, bem como realização de evento 

esportivo há muito tempo noticiado no País, não possuem o condão de 

qualificar-se como evento imprevisível ou de consequências inevitáveis, 

tal como disciplinam as exceções previstas no art. 57 , § 1º , da Lei 8.666 

/93. 2 - Embora não tenham ocorrido grandes prejuízos à Administração, o 

atraso de 18 (dezoito) dias correspondeu a mais de um terço do período 

inicial de cumprimento do contrato, que era, incialmente, de 45 (quarenta e 

cinco) dias, fato este suficiente para amparar a penalidade aplicada, não 

se demonstrando, nem de longe, desproporcional. 4 - O poder 

administrativo sancionador não é uma faculdade do administrador, mas é 

poder-dever de aplicar punições previstas quando constatadas práticas 

que contrariem o interesse do serviço público, tal como ocorrido no caso 

em voga. 5 - Não merece qualquer reparo a decisão recorrida que, em 

obediência às regras postas no instrumento convocatório, aplicou multa à 

empresa ora recorrente, seguindo, portanto, os ditames do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, como, aliás, está consignado no 

art. 41 da Lei 8666 /93. 6 - Recurso conhecido e desprovido” Assim, tenho 

que o presente processo não demanda maiores explicações, posto que a 

empresa autora não logrou êxito em comprovar qualquer fato 

superveniente e excepcional que justificasse o atraso na entrega dos 

medicamentos, sendo a improcedência de todos os pedidos medida de 

rigor a se impor na presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000849-79.2018.8.11.0021. REQUERENTE: BASTOS E BASTOS LTDA - 

ME REQUERIDO: BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA., 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Por questão de ordem cronológica, passo a análise das 

preliminares arguidas. Preliminar – Ilegitimidade passiva A preliminar em 

comento, todavia, não merece acolhimento, pois a presente demanda 

versa sobre relação de consumo; portanto, no momento em que a parte 

Reclamante efetuou o pagamento do boleto tendo a parte Reclamada como 

beneficiária, todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento 

deverão ser responsabilidades por eventuais defeitos na prestação do 

serviço. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por BASTOS & BASTOS LTDA ME em face de BRW 

SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA e BANCO BRADESCO 

S.A., todos qualificados. Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir 

resulta da alegação de que a parte autora foi vítima de golpe por atitude 
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negligente das empresas reclamadas, aduzindo que por não disporem de 

toda segurança em suas transações financeiras, efetuou pagamento de 

boleto falso emitido por terceiros fraudadores com nome e informações 

das respectivas empresas. No mérito, a Reclamada aduziu ausência de 

responsabilidade, eis que o recebimento do boleto pela parte Reclamante 

se deu por meio incomum, qual seja, via e-mail. Negando, portanto, que 

envie por e-mail, boletos para pagamento. Pois bem. A jurisprudência 

pátria amparada nas normas protetivas do Direito do Consumidor inclina-se 

para a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos casos de 

fraude, configurando risco da atividade; todavia, há situações em que o 

consumidor concorre para a ocorrência do dano, restando rompido o nexo 

causal. No presente caso concreto há verdadeira amalgama destes 

fatores. Em sua petição inicial a parte Reclamante afirma que realizou o 

pagamento do respectivo boleto acreditando tratar-se da primeira 

Reclamada, onde recebeu a informação de que a mesma poderia realizar o 

pagamento com desconto; contudo, não informou nos autos qual era a 

forma habitual de pagamento que mantinha com a empresa reclamada. Tão 

somente colacionou aos autos e-mail que recebeu contendo o boleto 

objeto da lide. Insta frisar que o remetente do boleto tratava-se de 

cobrança@srv118.info. Neste ponto, notavelmente houve falta de 

diligência da parte Reclamante em, primeiramente verificar qual era a forma 

normalmente utilizada para efetuar os pagamentos com a empresa 

reclamada, bem como verificar o remente, sendo certo que não se 

utilizaria de contas de e-mail criadas por serviços de terceiros, quando 

possui a sua disposição serviço próprio de e-mail, como é usual na maior 

parte das empresas brasileiras. Por outro lado, de forma mais grave é a 

atuação, ainda que omissiva das partes Reclamadas, no resultado lesivo 

ao consumidor, ora parte Reclamante. Nesta esteira de raciocínio, apesar 

das partes Reclamadas não possuírem culpa direta pela fraude que 

vitimou a parte Reclamante, sua responsabilidade surge quando terceiros 

perpetram fraudes utilizando-se de brechas no sistema daquela. Inclusive, 

uma vez que terceiros utilizaram-se de conta bancária aberta na 

instituição financeira da segunda Reclamada para não levantar suspeitas 

de suas vítimas ante possível divergência sobre o banco cedente. Sobre o 

tema a jurisprudência pátria já se posicionou: “APELAÇÃO CÍVEL. 

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. 

Fraude em venda de veículo. Responsabilidade da concessionária por ato 

de seu funcionário. Emissão de nota fiscal de venda sem confirmação de 

transferência bancária. Incidência do código de defesa do consumidor. 

Responsabilidade objetiva do fornecedor. Ausência de prova de culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. Incidência da teoria do risco profissional 

ou empresarial. Fortuito interno que não afasta o nexo causal. Culpa 

concorrente da vítima. Negligência na negociação. Indenização reduzida. 

Dano moral não configurado. […] - a vítima, que por negligência concorre 

para a ocorrência da fraude, deve ter a sua parcela de culpa sopesada na 

determinação da indenização. - o cancelamento da venda do veículo pela 

concessionária é causa de dano patrimonial, sendo que eventual dano 

moral sofrido pelo autor somente pode ser atribuído ao fraudador. - 

considerando que o autor decaiu de maior parte dos pedidos, deve 

responder por maior parcela da sucumbência. (TJPR - APCIV: 16433300, 

Relator: RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO, NONA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017 - grifo nosso).” Configurada a 

culpa concorrente da parte Reclamante e das partes Reclamadas nos 

fatos em lide, impõe-se a parcial procedência da demanda, tão somente no 

que tange à declaração de quitação e inexigibilidade do boleto em 

comento; porém, pela improcedência dos danos morais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulado na presente ação e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados a título contraposto, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR a 

inexigibilidade e quitação do boleto objeto da presente, devendo a parte 

reclamada abster-se de efetuar a inscrição do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos de crédito, unicamente em razão do débito discutido, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000393-32.2018.8.11.0021. REQUERENTE: WENDER RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 

INTEGRADAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. O Requerente propôs a presente ação objetivando ser 

ressarcido por danos materiais e morais que entende ter sofrido danos em 

razão de danos em seu veículo, aduzindo que trafegava pela BR 376, 

sentido Curitiba para Ponta Grossa, quando em determinado trecho entre 

as praças de pedágios São Luiz do Purunã e Witmarsun, seu veículo foi 

atingido por uma névoa de piche em praticamente todo o carro. Assevera 

que tentou de todas as formas resolver o impasse de forma amigável com 

a empresa Requerida, consistente em ser indenizado pelos reparos na 

lataria de seu veículo, tendo todos os seus pedidos indeferidos pela 

concessionária e motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Requerida aduz pela inocorrência do dever de indenizar, visto a 

inexistência de nexo de causalidade entre a ação da Concessionária ré e 

os fatos narrados na inicial, uma vez que a pista estava em perfeito 

estado de trafegabilidade, havendo cones e homens bandeira sinalizando 

e indicando a presença de obras para a recuperação do pavimento, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O 

pedido autoral é parcialmente procedente, senão vejamos: Primeiramente 

urge salientar que no caso em tela deve ser aplicada a legislação 

consumerista, ante o fato de aquele ter trafegado em trecho de 

responsabilidade da concessionária Requerida, em consonância com 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. E em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Requerida está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Requerida provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de prestadora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviços – a 

parte Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. No caso em comento, verifico que o autor juntou aos autos 

todos os documentos necessários a fim de amparar a verossimilhança de 

suas alegações. Por outro lado, tenho que a empresa Reclamada não 

comprovou quaisquer fatos modificativos ou extintivos dos direitos do 

autor, não cumprindo com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. No 

cotejo de ambas as provas apresentadas pelas partes, bem como diante 

de suas narrativas, conclui-se, com base nas regras de experiência, 

amparadas pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, que a culpa pelo 

incidente em questão envolvendo o veículo do requerente é da 

concessionária ora requerida. Isto porque verifico que a concessionaria 

ora Requerida não observou os deveres de cuidado e precaução 

necessária para viabilizar a passagem segura dos veículos no trecho em 
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obras, resultando nos danos no veículo do requerente. Assim, a ré não 

fez prova de que a parte autora tenha dado causa aos prejuízos 

alegados. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Como consabido, o dever de indenizar decorre da violação do 

dever de cuidado, bem como é inerente a todos os prestadores de serviço 

ante a sua responsabilidade objetiva. Ademais, é devido também diante da 

própria natureza de seus serviços decorrentes do risco da atividade 

exercida. Dessa forma, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil cumpre a concessionária Requerida o dever de indenizar, uma 

vez que, com sua ação imprudente, violou direito e causou danos ao 

veículo do Requerente, resultando em ato ilícito. No que tange aos danos 

morais, tal fato, de regra, não gera pretendida indenização. Porém, o 

desgaste emocional a que foi submetido o autor, na busca de solução 

para o caso, com sucessivas ligações e troca de e-mails constantes com 

a Requerida, não pode ser considerado como mero aborrecimento ou 

contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, denotando falha na 

prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social da parte 

autora. Tal situação, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - X - “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.” No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Requerida ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a requerida a agir com 

a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: a) CONDENAR a empresa Requerida a pagar indenização por danos 

morais ocasionados à parte Requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a 

empresa Requerida a pagar indenização por danos materiais no valor de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000794-31.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ELISIANE GASPERINI 

PROCURADOR: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Primeiramente declaro 

prescrita todas às pretensões anteriores a 01/02/2013, em obediência a 

prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32. Trata-se de 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PAGAMENTO DE 

VERBAS RESPECTIVAS propostas por ELISIANE GASPERINI em face do 

MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT, onde a parte autora alega, em síntese, que 

foi contratada de 2000 até o ano de 2015 para laborar na função de 

agente de saúde administrativo, requerendo o pagamento das férias 

acrescidas de 1/3 constitucional e em dobro, bem como recolhimento do 

FGTS do período relatado. Finaliza ainda requerendo o reconhecimento do 

vínculo empregatício do período em que laborou na função descrita em sua 

inicial. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não 

depender a lide de maior dilação probatória. Segundo já definiu o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, o “Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional 

para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é 

de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 

Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 

1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). No mais, dos autos se 

extrai que a Requerente foi contratada pelo MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - 

MT, sem concurso público, em 01/02/2013, para laborar na função de 

Agente Administrativo I – área de saúde. É certo que a contratação 

temporária é modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço 

público, permitida para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição 

Federal, verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Vale 

esclarecer, que a despeito de tratar-se de atividade essenciais, quando 

preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório. O 

Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A 

natureza permanente de algumas atividades públicas - como as 

desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não 

afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores 

destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade 

circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do 

serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a 

contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República” 

(ADI 3247, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 

1808-2014). O instituto da contratação temporária, não obstante sua 

importância para a garantia do funcionamento da máquina pública em 

situações ocasionais, comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade 

de Concursos Públicos para o preenchimento de funções públicas que 

deveriam ser permanentes. É o que se verifica no caso em comento, 

porquanto descaracterizado o caráter temporário e excepcional do 

contrato por tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, 

autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por 

um período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida 

no referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
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lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo os 

contratos temporários discutidos nestes autos, no período compreendido 

entre 01/02/2013 a 25/12/2013, 01/02/2014 a 25/12/2014 e 01/02/2015 a 

25/12/2015. No tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, em repercussão geral, o 

RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, estabeleceu que, declarada a 

nulidade dos contratos celebrados, o recolhimento do FGTS por parte da 

Administração Pública em favor do trabalhador é medida que se impõe pela 

literalidade do disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90, cuja 

constitucionalidade foi reconhecida na oportunidade. Confira-se: “Recurso 

extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento 

do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É 

constitucional o art. 19-Ada Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo 

por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que 

mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade 

da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS 

quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. 

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator 

(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, 

Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 

PP-00068).” Veja-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 

DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. 

EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS 

REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A 

DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS 

NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. 

Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado 

para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 

público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da 

Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em 

relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se 

dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do 

tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).” Assim, 

não houve rompimento do vínculo contratual durante o tempo da 

contratação em que a Requerente prestou Serviços de Agente 

Administrativo I – área de saúde, pelo que permanece o contratante 

obrigado ao pagamento das férias correspondente a todo o período 

contratual, ou seja, do período não prescrito, compreendidos a data de 

01/02/2013 a 25/12/2013, 01/02/2014 a 25/12/2014 e 01/02/2015 a 

25/12/2015, acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 (doze) 

meses de vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa. 

Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos servidores 

públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição Federal, o que 

desde já reconhecemos as verbas devidas a que a Requerente faz jus. 

Entretanto, no caso em apreço, a Requerente não tem direito a receber a 

multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso prévio, vez que, 

não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor público. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento 

das verbas atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente 

prestou serviços ao MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT em razão do contrato 

temporário constante dos autos, compreendido entre 01/02/2013 a 

25/12/2013, 01/02/2014 a 25/12/2014 e 01/02/2015 a 25/12/2015, além do 

pagamento das verbas rescisórias referentes a 13º e férias proporcionais 

no valor de R$ 11.760,63 (onze mil, setecentos e sessenta reais e 

sessenta e três centavos). Declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no 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 se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Por 

imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame 

necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Por ordem 

cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pela reclamada. I - 

INÉPCIA DA INICIAL A preliminar em comento, todavia, não merece 

acolhimento, pois verifico que o autor juntou todos os documentos 

necessários para possibilitar o ingresso em juízo. O Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais manteve 

qualquer relação comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma regular 
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em decorrência do não adimplemento de seus débitos, pugnando assim 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente, senão vejamos: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 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 é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, como pode 

ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. Todavia, cabe ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “(STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).” Entretanto, verifico por 

meio da documentação anexa que a parte Reclamante possui registros 

POSTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo que a 

condenação por danos morais mostra-se perfeitamente válida no caso em 

apreço, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

formalização do contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela 

consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da suposta 

devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a obrigação 

indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de 

outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, 

não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve 

ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)” Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$951,66 ( 

Novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), Data da 

Inclusão:15/03/2018, CONTRATO:RE03301246176 que originou a 

negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços 

de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante 

de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 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). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ANDRE LUIS LOBO BLINI OAB - SP272028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001057-63.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JEAN LOUIS MAIA DIAS 

REQUERIDO: DEMETRIO ROBERTO DA SILVA, DEMETRIO ROBERTO DA 

SILVA - EPP, TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 

LTDA, OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Inicialmente cumpre 

esclarecer que no tocante a ilegitimidade passiva arguida pelas empresas 

reclamadas, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos 

fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo, portanto responder 

pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de 

riscos da atividade. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de DEMETRIO ROBERTO DA SILVA, MARTINEZ 

DEMOLIÇÕES, TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDA e OTI BRASIL 

TRANSPORTES LTDA (ALT BRASIL), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que adquiriu no site da segunda reclamada (MARTINEZ 

DEMOLIÇÕES) uma mesa e dez cadeiras no valor total de R$ 3.300,00 

(três mil e trezentos reais), pagos à vista mediante transferência bancária 

(TED). Aduz que ao receber a mercadoria, notou que vinha faltando às 

cadeiras, bem como constatou a existência de diversas avarias 

(rachadura na madeira, pregos visíveis, rejunte dos ladrilhos soltos). 

Assim, assevera que tentou por diversas vezes resolver o impasse 

perante as empresas reclamadas, sempre recebendo novo produto 

constando as mesmas avarias, motivando a propositura da presente ação. 

No mérito, as reclamadas confirmam o atraso na entrega da mercadoria, 

bem como sustentam, em apertada síntese, pela inexistência do dever de 

indenizar, visto que o reclamante não comprovou que tenha sofrido 

qualquer constrangimento por buscar a reparação dos vícios de seu 

produto, pugnando assim pela improcedência dos pedidos. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos, a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação às Reclamadas, sendo estas 

detentoras de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe às 

Reclamadas 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 é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em vício de produto durável - a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos as Reclamadas a comprovarem todas as nuances fáticas e 

legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte autora 

colacionou aos autos provas satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com apresentação de 

nota fiscal e diversos “prints” de conversas com representante da 

empresa fabricante que corroboram com todas as alegações de sua 

inicial. De outra banda, verifico que as Reclamadas não trouxeram 

elementos a fim de modificar os direitos da parte autora, quais sejam, 

documentos comprovando o reparo ou substituição do produto defeituoso 

por outro em perfeitas condições de uso, ônus que lhe incumbiam, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Dessa 

forma, em que pese as Reclamadas sustentar a impossibilidade dessa 

condenação, não há que prosperar tais alegações, pois o ato ilícito resta 

plenamente configurado, presumindo-se os danos de ordem moral que 

advieram ao consumidor. Nesse sentido: “AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – BEM DE CONSUMO QUE APRESENTOU VÍCIO 

DE QUALIDADE NO LAPSO CONTRATUAL – VÍCIO NÃO SUPERADO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIZAÇÃO QUE SE ESTENDE À 

EMPRESA QUE COMERCIALIZOU O BEM – VIGÊNCIA AO ARTIGO 18 C/C 

ART. 3º, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA 

AOS CRITÉIROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Configurado ao ato ilícito, tem o 

consumidor direito à proporcional e razoável reparação pelos danos 

morais sofridos.” (Recurso Inominado nº 001.2010.029.188-7 Turma 

Recursal/MT). No que tange aos danos morais, tal fato, de regra, não gera 

pretendida indenização. Porém, o desgaste emocional a que foi submetido 

o autor, na busca de solução para o caso, com sucessivas ligações e 

troca de conversas constantes com as reclamadas, não pode ser 

considerado como mero aborrecimento ou contratempo normal da vida 

cotidiana. O procedimento, denotando falha na prestação do serviço, 

indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. 

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da 

sucessão de incômodos causados pela conduta da empresa requerida, 

pela quebra da paz social da parte autora. Entretanto, é de se verificar 

que ante a ausência de previsão legal em relação ao quantum 

indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu valor 

observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, por 

fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano 

moral”. Assim, reputo como razoável e proporcional a título de danos 

morais, levando-se em conta ainda os valores envolvidos, bem como a 

condição econômica do reclamante, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), com juros de mora de 1% a.m., a contar da data da citação, e 

correção monetária de acordo com o INPC, a contar da data do 

arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR as reclamadas a pagarem, solidariamente, 

ao reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ); Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-81.2018.8.11.0021
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ROGERIO SATURNO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (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):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001114-81.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ROGERIO SATURNO PINTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio 
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versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Inicialmente rejeito a preliminar por inépcia, 

pois verifico que o autor juntou aos autos todos os documentos 

necessários a fim de possibilitar o ingresso em juízo. Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que solicitou o 

cancelamento de sua linha, porém continuou sendo cobrado por meses 

após a solicitação, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. A reclamada alega que nunca recebeu a solicitação de 

cancelamento e que o serviço foi usado durante esse tempo. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

contestado não trouxe documento para impugnar a alegação autoral, 

sendo que apenas afirmou que a linha telefônica era da parte e que ela 

utilizou os serviços, fato nunca negado pelo autor, porém, a ré não fez 

prova de que as cobranças após o protocolo de cancelamento após 

dezembro/2017 eram legítimas. Ressalta-se do caderno processual que o 

autor trouxe protocolo da solicitação de cancelamento do mês relatado em 

sua inicial. Se isso não bastasse, consoantes às regras dos artigos 6°, VIII 

e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Insta pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas só teriam 

valor se estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios. 

Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha utilizado 

seus serviços após o cancelamento. Logo, restam incontroversos, os 

fatos e documentos da exordial. Ademais, vale pontuar que a pretensão 

autoral seria facilmente posto em terra com apresentação detalhada da 

utilização dos serviços (extrato de linha), o que não logrou êxito em 

comprovar. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII 

e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO 

DE CONSUMO POR INDEVIDA COBRANÇA – SINAL DE TELEFONIA MOVEL 

2GB – FALHAS NA CONEXÃO E AUSÊNCIA DE SINAL - SOLICITAÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL NÃO ATENDIDA PELA OPERADORA – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Há responsabilidade objetiva da empresa bastando que 

exista, para caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surgindo o dever de 

indenizar, independentemente de culpa ou dolo. (Ap 85540/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)” Como resultado do 

acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto, uma vez que houve a 

negativação de seu nome com base em dívida inexistente. Pode-se 

entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, 

atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta 

investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, 

fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações 

negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte 

ensinamento jurisprudencial: Devemos levar em conta ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos 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 do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARO 

a inexigibilidade do débito no valor de R$114,00 (cento e quatorze reais), 

bem como das cobranças de serviços após a data de solicitação do 

cancelamento em Dezembro/2017, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a exclusão do nome da parte reclamante 

de seus cadastros, com base unicamente a este débito, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer 

no cometimento do crime de desobediência. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 8010133-31.2014.8.11.0021
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010133-31.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: N F PADILHA - ME 

EXECUTADO: BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Vistos, 

etc. Não tendo a parte exequente impulsionado o processo quando 

necessário, fora determinada a sua intimação pessoal, nos moldes do que 

exige o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Porém, 

verifico por meio de certidão do oficial que a parte autora não reside mais 

nesta comarca. Assim, por consequência a parte não se manifestou, 

tampouco trouxe endereço atualizado para fins de intimação, estando o 

feito sobrestado unicamente em razão da inércia do interessado. Portanto, 

vemos que o abandono da causa pela parte exequente é motivo apto à 

extinção do processo sem resolução de mérito. Insta ainda consignar que, 

nos casos de processos de execução, a jurisprudência pátria solidificou o 

entendimento que desnecessária é a provocação da parte adversa para 

que seja declarado extinto o processo nos casos de abandono. Outro não 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 

não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 
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sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de 

Processo Civil. O Município apenas manifestou-se quatro meses após a 

intimação.3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser 

observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. 

Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000919-96.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Inicialmente rejeito as preliminares aventadas 

pela defesa, uma vez que se confunde com o mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de BANCO BRADESCO S.A. onde o Reclamante alega, em síntese, 

que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de 

forma totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a 

dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação indevida 

de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os 

pedidos da inicial da Reclamante e sustentando que a inserção nos 

cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular ante o 

inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento tempestivo 

de suas dívidas, pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos 

da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à 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 é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, quais sejam, telas sistêmicas 

comprovando que a negativação fora em decorrência de empréstimo 

pessoal realizado em caixa eletrônico, bem como extratos bancários 

comprovando que o valor foi devidamente creditado na conta do autor, o 

que no entendimento deste juízo foram perfeitamente aptas a modificar os 

direitos da parte autora e reforçando a tese de contratação do 

empréstimo, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, tenho que o presente processo não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a utilização 

regular dos serviços bancários com utilização de empréstimo pessoal 

realizado em caixa eletrônico, com posterior inclusão do nome da autora 

nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento tempestivo de das 

parcelas do empréstimo. Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA 

EXISTENTE – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a 

inadimplência do usuário do cartão de crédito, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por 

parte da instituição financeira em promover a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte reclamante, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO BARBOSA DOS 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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001120-88.2018.8.11.0021. REQUERENTE: FREDERICO BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que desconhece o débito que originou a negativação, pugnando 

ao final pela procedência dos pedidos para ver declarada a inexistência 

do débito, bem como ser ressarcido em danos morais que entende ter 

sofrido. No mérito, a empresa reclamada aduz pela regularidade da 

cobrança e a legalidade da inclusão de seu nome nos órgãos protetivos 

de crédito, uma vez que a cobrança deriva da utilização dos serviços por 

ele contratados e não pagos, pugnando ao final pela improcedência de 

todos os pedidos. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à 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 é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente longo histórico de 

utilização da linha comprovando a utilização dos serviços, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, tenho que a 

situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do 

consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos 

serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato 

este que enseja a inserção devida aos cadastros de inadimplentes pela 

empresa Reclamada e afasta a ocorrência de danos morais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

CONTRAPOSTOS pela Reclamada, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a parte Reclamante ao 

pagamento do valor de R$ 68,86 (sessenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento da dívida a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIA ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001464-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALDEIA ALVES BARBOSA 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 

16209409. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 16209409 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001463-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RICARDO DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, 

conforme pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. 

nº 16209406. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 16209406 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 
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processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MARMET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001462-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KELLY CRISTINA MARMET 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 

16209405. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 16209405 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-82.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER GUSTAVO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010332-82.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: DULCE 

WEISSHEIMER Tratam-se os presentes autos de execução/processo em 

fase executiva onde, tentada a citação do executado, esta restara 

negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, 

no âmbito dos juizados especiais, não sendo localizado o devedor, deve o 

feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o exequente às vias 

ordinárias, eis que naquela seara procedimental inviável é a citação por 

edital, conforme artigo 18, parágrafo 2º da legislação de regência. Diante 

do exposto, em razão do não encontro do devedor, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 14 de Dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036665 Nr: 6116-49.2018.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergilio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cáculo de fls. 78

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136109 Nr: 2204-83.2018.811.0008

 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: VERONICA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. 

Pedido de Partilha de Bens proposta por VERONICA DA SILVA em face de 

EDERVAL PEREIRA DE SOUZA, todos qualificados.

 A petição inicial de fls. 05/11 veio instruída com os documentos de fls. 

12/17.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de fl. 24.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os termos da 

transação não são contrários ao direito razão pela qual, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de fl. 24.

 Sem custas.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92906 Nr: 2820-97.2014.811.0008
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO ANTONIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, intentada 

por BANCO DAYCOVAL S/A em face de GILDO ANTONIO DE FARIAS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte fls. 35, intimada pessoalmente a parte autora a 

mesma manteve-se inerte fls. 38 v.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face de 

GILDO ANTONIO DE FARIAS.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais finais 

remanescentes se houver.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85294 Nr: 1243-21.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:OAB/MT 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, intentada 

por B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I. em face de JOSE ADRIANO DA SILVA 

SANTOS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte fls. 47, intimada pessoalmente a parte autora a 

mesma manteve-se inerte fls. 50.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I. em face de 

JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais finais 

remanescentes se houver.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100072 Nr: 1694-75.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, intentada 

por BANCO HONDA S/A em face de MANOELA DOS SANTOS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte fls. 56, intimada pessoalmente a parte autora a 

mesma manteve-se inerte fls. 60.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por BANCO HONDA S/A em face de 

MANOELA DOS SANTOS.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais finais 

remanescentes se houver.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133598 Nr: 710-86.2018.811.0008

 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: KTDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por KALOANY 

TENOLA DE JESUS FERNANDES em face de MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, 

todos qualificados nos autos.

A exordial veio acompanhada com documentos (fls. 10/14).

Recebida a inicial, foram indeferidos os alimentos provisórios ante a 

ausência de indícios que comprovassem a paternidade e determinada a 

remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

Conciliação e Mediação (fls. 15/17).

 Realizada audiência de Conciliação e Mediação, as partes concordaram 

em realizar o exame de DNA sendo designada outra sessão para 

verificação do resultado (fls. 21).

 Realizada a sessão em 17 de julho de 2018, foi aberto o envelope com o 

resultado do exame de DNA que comprovou a paternidade do requerido. 

As partes compuseram acordo amigável (fls. 23/24)

O Ministério Público manifestou favorável à homologação do acordo entre 

as partes em todos os seus termos, conforme parecer ministerial de fls. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 298 de 730



33.

Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A homologação do presente acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito e os direitos e 

interesses da menor foram resguardados, razão pela qual, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de fls. 16.

SEM CUSTAS, eis que deferido benefício de justiça gratuita às fls. 12.

Sem honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CIÊNCIA à Defensoria Pública.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93626 Nr: 3395-08.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RUFINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Imposição de Obrigação de Fazer proposta por 

LUZIA RUFINA DIAS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES.

 Às fls. 65 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 A parte autora declara não ter mais interesse no feito em razão de ter 

obtido tratamento por outras vias.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139452 Nr: 4192-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESULINO GABRIEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JESULINO GABRIEL 

GOMES.

 Às fls. 44 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46820 Nr: 2986-71.2010.811.0008

 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: NILTA EDINA DO PRADO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

DO DO RETORO DOS AUTOS, BEM COMO PARA MANIFESTAR O QUE DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85397 Nr: 1327-22.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requeridaa para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94609 Nr: 4176-30.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIO VITAL DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16261, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

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

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/200, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 2043-83.2012.811.0008

 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: LUIZ FELIPE DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 6639-03.2018.811.0008

 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: PNEULINK IMPORTAÇAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALMO BARCELOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

PARA MANIFESTAR O QUE DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131339 Nr: 7316-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHdOC, LDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça: Eu, Clemair Felippe, certifico 

e dou fé que, DEIXEI de intimar a parte devedora FABIO SOARES DE 

CAMPOS face não o ter localizado por insuficiência de endereço. Informo 

que na Cidade de Barra do Bugres não existe o Posto América, e que 

procedi diligencias nos restaurantes localizados ao lados dos postos que 

ficam na Av. Marechal Rondom, e que a parte não é funcionário de 

nenhum dos restaurantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97268 Nr: 6209-90.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação fora do prazo legal. Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106174 Nr: 5591-14.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CYRIACA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33412 Nr: 3212-81.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELINA DA CONCEIÇÃO BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

A FORNECER OS DADOS BANCARIOS PAA A CONFECÇÃO DO ALVARA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116591 Nr: 5734-66.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO VICENTE TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido formulado por CÍCERO VICENTE TORRES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o 

requerido à concessão do benefício de auxílio doença à autora, com renda 

mensal calculada de acordo com o artigo 61 da Lei nº 8213/91, 

correspondente a 91% do salário-de-benefício e, ainda, não poderá ter 

valor inferior a um salário mínimo. Fixo para início do pagamento a data do 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO na via administrativa em 03/10/2016 (fl. 

38). Tratando-se o benefício de verba alimentar, cujo perigo da demora é 

evidente, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. OFICIE-SE a Gerência 

Executiva do INSS para que implante o benefício concedido, num prazo de 

30 (trinta) 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).Das verbas em 

atraso - No que tange à correção monetária e os juros legais, os índices e 

percentuais, deverão obedecer às disposições contidas no artigo 1º F, da 

Lei 9.494/97, bem como, no item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010, sendo certo 

que a correção monetária deverá incidir sobre o débito previdenciário a 

partir do vencimento de cada prestação, enquanto os juros de mora serão 

contados a partir da citação, para as parcelas vencidas anteriormente a 

ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.No que 

tange quanto ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da 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.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47675 Nr: 3840-65.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação ao Cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47667 Nr: 3832-88.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação ao Cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47676 Nr: 3841-50.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LUZIA DE SALES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Municipal de 

Barra do Bugres - MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação ao Cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 3508-64.2011.811.0008

 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: NARCISA HONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111802 Nr: 2788-24.2016.811.0008

 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: FELISBERTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53175 Nr: 3927-84.2011.811.0008

 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: ALCINDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124254 Nr: 3352-66.2017.811.0008

 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: CELIA PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISBO FREIRE 

JUNIOR - OAB:MT 20.111-B, MARCELO ANTONIO SILVA - 

OAB:MT21.332, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10350

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do laudo Pericial de p. 78, intime o autor para que se manifeste no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48160 Nr: 2-80.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN, VIVIAN 

SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL CAVALCANTI SILVA 

CORBELINO - OAB:22668, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da Cota Ministerial retro, intime o executado para que comprove o 

cumprimento da obrigação assumida no termo de ajustamento de 

condutas, ou informe as providências adotadas até o momento para tal e a 

data estipulada. Caso permaneça inerte, o MP pugna pela majoração da 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131815 Nr: 7575-62.2017.811.0008

 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: Euziane Calomenzoré

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da Cota Ministerial retro, intime o autor para requerer o que de 

direito for no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação nos 

termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 1001-62.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: SANDRA REGINA DE SOUZA MIRANDA, PATRICIA DE 

OLIVEIRA SOUZA, VALDIVAN LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do despacho de p. 190 intime pessoalmente o inventariante 

VALDIVAN LUIZ DE SOUZA para que no prazo de 10 (dez) dias 

compareça em cartório para assinar o termo de compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6756 Nr: 1184-87.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da publicação da r. sentença de p; 135 não constar o nome do 

atual procurador do Exequente Dr; Mauro Paulo Galera Mari, OAB 3056. 

Sendo assim, intimo o procurador do exequente para ciência da r. 

sentença a seguir transcrita: "Vistos, Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial tendo como partes Banco Bradesco S.A, Agropecuária 

Cruz Ltda., Aniceto Campos Miranda e Judith Abi Rached Cruz 

(qualificados nos autos). Às fls. 132/134 as partes formularam acordo, 

pugnando pela homologação do Juízo. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial tendo como partes Banco Bradesco S.A, Agropecuária Cruz 

Ltda., Aniceto Campos Miranda e Judith Abi Rached Cruz (qualificados nos 

autos). Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, com espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo 

Código de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas 

partes. Custas e honorários na forma pactuada entre as partes. 

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

anotações de praxe. P. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84879 Nr: 949-66.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S M DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002, MARCELO DOS SANTOS FERRO - 

OAB:13.996-3-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152, Vilson 

Soares Ferro - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição de pp. 200/202, intime-se o exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134971 Nr: 1533-60.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA GUIOMAR DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado da parte para providênciar a diligência 

do senhor Oficil de Justiça, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81309 Nr: 2981-78.2012.811.0008

 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: TEREZINHA STASIAK FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113095 Nr: 3512-28.2016.811.0008

 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: FRANCISCA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44945 Nr: 1166-17.2010.811.0008

 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: LAURENTINO RODRIGUES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23542 Nr: 331-68.2006.811.0008

 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: OTTILIA ANDRADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 302 de 730



OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94431 Nr: 4011-80.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS P/ INDU, F.A. SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar-se 

acerca do Edital de Citação sem manifestação da parte requerida, no 

prazo de 10(dez).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 120722 Nr: 1260-18.2017.811.0008

 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: RTDMR, JOARA SORAIA SOUZA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANCREDO GONÇALVES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Arbitro alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, devidos a 

partir da citação.

Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 08/06/2017, às 

16h50min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirta-se as partes 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, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131630 Nr: 7468-18.2017.811.0008

 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: ROBSON ALVES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS, 

EDILSON DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da decisão p. 30, bem como, a OAB local encaminhou lista de 

nomes para ser indicado nos autos como advogados dativos. Sendo 

assim, em atenção à ordem de cronológica, Intime-se a Drª. Dalila Andrade 

Abrantes de Sales, OAB/MT 15497, para ciência da nomeação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 5754-91.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE ALMEIDA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, THIAGO OPOLSKI - OAB:20.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Proceder a intimação dos advogados das partes para que apresentarem 

as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116430 Nr: 5648-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DEUNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimção do advogado da parte autora para providenciar a 

diligênica do senhor oficial de justiça para dar cumprimento ao Mandado de 

Busca e Apreesão na zona rural de Diamantino/MT, referente a Carta 

Precatória 1174-22.2018.811.0005- código 125908.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da .parte autora para 

no prazo de 05(cinco) dias informar,se foi efetuado o pagamento pelo 

executado ". 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: 1000370-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 
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1000370-28.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCAS OLIVEIRA SANTANA Endereço: Rua Maria Izabel de Jesus, 

938-S, Rua 26, Jardim Itamaratí, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: AVENIDA 

ALEXANDRE COLARES, 1188, Bloco Apoio, Bloco C, Bloco A, Salas A1 - 

A6, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 28/01/2019 Hora: 13:00. 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. Barra do 

Bugres - MT, 14 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CHAVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE SOUZA DA GAMA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das .partes da 

sentença Id do documento 16982863 ”Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes em audiência, juntado no Id. 16861793.Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95.Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na Distribuição.Publique-se. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CHAVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE SOUZA DA GAMA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das .partes da 

sentença Id do documento 16982863 ”Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes em audiência, juntado no Id. 16861793.Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95.Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na Distribuição.Publique-se. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000695-03.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 11.983,03 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE ROBERTO DA SILVA Endereço: RUA DA PÁTRIA, 

877, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 3477, BLOCO B, ANDAR 09, ITAIM IBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01472-900 Senhor(a): JOSE ROBERTO 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: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 21/01/2019 Hora: 15:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 14 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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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: 1000812-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMICIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000812-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEMICIO JOAQUIM DOS 

SANTOS Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, JARDIM ELIETE II, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/01/2019 Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 14 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000811-09.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUIBALDO JERONIMO DE 

LIMA Endereço: RUA TIRADENTES, 126, NOVA ESPERANÇA, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/01/2019 Hora: 13:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 14 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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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: 1000691-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA SILVA SANDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES OAB - MT6095/O (ADVOGADO(A))

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(ADVOGADO(A))

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das .parte requerida 

para apresentar as contrarrazões no prazo legal. ". 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: 1000810-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000810-24.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCOS APARECIDO DA 

SILVA Endereço: RUA RIO NEGRO, 522, MARACANA, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): MARCOS APARECIDO 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: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/01/2019 Hora: 14:00. 

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. 

Barra do Bugres - MT, 14 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001045-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR MATEUS JACOBOWSKI (REQUERIDO)

VALDIR ROQUE JACOBOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001045-59.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 32.193.270,20; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO, Atos executórios, 

Intimação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

conferido vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que se 

manifeste sobre a ID 16452443, no prazo legal.Nada mais. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 14 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001045-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR MATEUS JACOBOWSKI (REQUERIDO)

VALDIR ROQUE JACOBOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001045-59.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 32.193.270,20; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO, Atos executórios, 

Intimação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

conferido vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que se 

manifeste sobre a ID 16452443, no prazo legal.Nada mais. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 14 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101043 Nr: 2522-37.2018.811.0050

 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: GUIDO EDUARDO DAL BEM SEGABINAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. DEFIRO a cota ministerial de fl. 25, para tanto INITME-SE o autor para 

que apresente os documentos relacionados.

2. Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101436 Nr: 2704-23.2018.811.0050

 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: EMRDS, SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. Considerando os termos da Portaria 1333/2018-Pres que declarou ponto 

facultativo o dia 19.11.2018 (segunda-feira) no âmbito da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, por inexistência de vaga anterior na pauta do juízo, 

REDESIGNO a audiência para o dia 28 de janeiro de 2019, às 15h30min.

2. Intimem-se as partes.

 3. Notifique-se o IRMP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90518 Nr: 2141-63.2017.811.0050

 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: UESLEY RAMOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.008/MT, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. Tendo em vista a certidão de fl. 292, INTIME-SE o perito Dr. Andre 

Luciano Meira de Oliveira Martins, para que apresente o laudo médico, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer no crime de desobediência.

2. CUMPRA-SE, conforme requerido expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70346 Nr: 3486-69.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS SUARES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70179 Nr: 3374-03.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BITENCOURT RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 307 de 730



constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65930 Nr: 47-50.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Massabki Rensi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63941 Nr: 1967-93.2013.811.0050

 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: PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL SALIH EL KADRI 

TEIXEIRA - OAB:OAB/PR 44.248

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61401 Nr: 2396-94.2012.811.0050

 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

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40497 Nr: 748-79.2012.811.0050

 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

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35115 Nr: 1904-73.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO BALESTRERI, NILSON ANTONIO 

BALESTRERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO DA 

COSTA - OAB:17283

 DESPACHO

Vistos

 1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

3. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 24-46.2010.811.0050

 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: SPONCHIADO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIA MOLL - OAB:45292/RS, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que a petição de fls. 101 não se 

encontra assinada ou mesmo protocolada.

Portanto, intime-se a parte autora para peticionar nos autos, apresentando 

em Juízo a respectiva petição assinada e protocolada, podendo ainda 

praticar o ato processual via PEA (Peticionamento Eletrônico).

 Prazo: 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62106 Nr: 65-08.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos, etc.

1 – A decisão de fl. 178 determinou a intimação dos réus para 

apresentação de memoriais.

Todavia, embora o defensor constituído pelo réu tenha sido devidamente 

intimado para apresentação de alegações finais (fl. 178), deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar a referida peça processual, conforme 

certidão de fl. 207.

Ante a inércia do advogado constituído, visando assegurar a ampla 

defesa e para não prejudicar o réu, DETERMINO seja novamente intimado 

para constituir novo defensor ou optar pela nomeação da Defensoria 

Pública Estadual no prazo de 10 (dez) dias.

2 – Constituído novo patrono e apresentados os memoriais ou, optado pela 

nomeação da DPE e com as alegações finais nos autos.

3 – Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente do réu, 

REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para que a ampla defesa do 

indigitado seja exercida em sua plenitude.

4 – Adotadas as providências acima, CONCLUSOS.

5 – INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32614 Nr: 2661-04.2009.811.0050

 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: JOÃO BATISTA BARBOSA, ROSI GRIGOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de Ação Cível na qual o requerente peticionou informando não 

possuir interesse no prosseguimento da demanda.

2. Verifica-se que o requerido foi devidamente intimado a se manifestar 

acerca do pedido de desistência (fl. 201), porém quedou-se inerte, 

conforme consta na certidão de fl. 202.

3. Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, acolho o pedido formulado e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

4. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100980 Nr: 2487-77.2018.811.0050

 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: MMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc.1.Trata-se de Ação de Tutela com Pedido de Guarda 

Provisória proposta por Maria Martins Vieira em favor do menor Evelyn 

Cristiny Vieira da Silva.11.Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, a fim de CONCEDER a GUARDA PROVISÓRIA de Evelyn Cristiny 

Vieira da Silva à Maria Martins Vieira.12.EXPEÇA-SE o termo de guarda 

p r o v i s ó r i a ,  i n t i m a n d o - s e  a s  p a r t e s  p a r a  f i r m a r e m 

compromisso.13.Oportunamente, designo a audiência conciliação para o 

dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h30min a realizar-se no 

CEJUSC14.Cite-se o requerido.15.Intimem-se as partes para 

comparecerem em audiência, bem como o IRMP.16.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62027 Nr: 3045-59.2012.811.0050

 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: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARLINDO BETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Verifico às fl. 86 o pedido de concessão de prazo feito pela 

inventariante, a fim de comprovar o recolhimento do ITCD.

2. Tendo em vista que decorreu o prazo solicitado, INTIME-SE a 

inventariante para que apresente, no prazo de 10(dez) dias, o 

comprovante de pagamento do referido tributo.

3. Quanto ao pedido de formulado pela herdeira Andressa Sabino Silva 

para que a posse do veículo indicado à fl. 20, de modo a viabilizar a venda 

do bem, com a finalidade custear tratamento médico.

4. Conforme preconiza o artigo 618, II, e artigo 619, II, ambos do CPC, que 

incumbe ao inventariante a venda de bens do espólio, INDEFIRO o pedido 

de transferência do veículo a representante legal da Herdeira Andressa 

Sabino Silva.

5. De outro modo observo que foi requerido pela inventariante a 

autorização para venda do veículo em 2013 (fls. 56/57) , sendo esta 

deferida em 2015 (fl.70), porém decorridos quase 03 anos e a vendado 

veículo não foi efetuada.

6. Além disse a inventariante requereu a autorização da venda do veículo, 

para evitar a deterioração do bem e assim preservar o ativo.

7. Portanto, com fulcro no artigo 622, III, do CPC, INTIME-SE a inventariante 

para que promova a venda do veículo, sob pena de remoção do encargo.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85889 Nr: 4342-62.2016.811.0050

 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: RVAR, ALADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weberkrey Ribeiro Botelho - 

OAB:21.923/0

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido de tutela de 

Urgência proposta por Ana lúcia Alves de Oliveira em face de José 

Roberto Cardoso Ramos.

2. Designada audiência de conciliação, a requerente não compareceu e, 

não justificou sua ausência.

3. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 
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adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

5. Dê Vista ao Ministério Público.

6. Certifique acerca da apresentação, ou não, da contestação.

7. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 2368-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, TIAGO STURM DA ROCHA - OAB:22.381-B

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 60 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 14/03/2019 ÀS 08H00MIN

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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 14 de dezembro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 2418-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ANTONIO DE LEMOS 

ALMEIDA - OAB:38.384/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar o Advogado da parte autora para 

recolher o preparo, comprovar o recolhimento por petição nos autos, 

retirar na Secretaria, distribuir, comprovar a distribuição e acompanhar o 

cumprimento da carta precatória na Comarca de Arapongas/PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31665 Nr: 1709-25.2009.811.0050

 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: RAIMUNDO DA CRUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAZIOLA, NEUTO GRAZIOLA, 

MARCIANE INES GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 REQUERENTE, para que efetue, no prazo 

de 05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 3.638,86 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 115. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.819,43 (um mil, 

oitocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$R$ 1.819,43 (um mil, oitocentos e 

dezenove reais e quarenta e três 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86484 Nr: 4811-11.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINELI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37221 Nr: 574-07.2011.811.0050

 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: CLAUDIO SAMPAIO FOGASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1.INTIME-SE às partes, através de seus patronos legalmente constituídos, 

acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior para que 

requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2.INTIME-SE o autor, para que se manifeste acerca do cálculo apresentado 

183/184, bem como informe os dados bancários para levantamento dos 

valores.

3. Nada sendo requerid Expeça-se o alva, devendo a serventia se atentar 

acerca dos valores e poderes conferidos ao patrono pela procuração 

outorgada, bem como a existência de eventual contrato de honorários.

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 322-33.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, ARMANDO 

JACINTO BROLIO, MARIA LADI NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23131 Nr: 3409-41.2006.811.0050

 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 HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ZOKEZOMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73243 Nr: 1086-48.2015.811.0050

 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): C. N. DA SILVA MAGAZINE - ME, CLEONICE 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

1. O exequente requer a penhora online nas contas ou aplicações 

financeiras do executado. Contudo, INDEFIRO o pedido, tendo em vista que 

os executados não foram citados

2. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamento

 3. Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 3262-34.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de Ação de Modificação de guarda com pedido de liminar de 

guarda provisória proposta por LUCINÉIA PEREIRA ANDRADE, em face de 

CLAUDIO LUIZ DA SILVA.

2. No transcorrer do processo a requerente peticionou informando não 

possuir interesse no prosseguimento da demanda.

3. Verifica-se que, embora citado, o requerido não apresentou 

contestação. Dessa forma, dispensável sua manifestação nos termos do 

art.485, §4º do CPC.

4. Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, ACOLHO o pedido formulado e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

5. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 6. P. I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84417 Nr: 3436-72.2016.811.0050

 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: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84417

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Remetam-se os autos à equipe interdisciplinar do juízo para elaboração 

de estudo psicossocial, aportando relatório aos autos em 30 (trinta) dias.

1. Após, Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Em seguida, manifeste-se o parquet.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4938 Nr: 144-07.2001.811.0050

 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: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150232/SP, CLEONICE A. DE BRITO 

CORRÊA - OAB:OAB/MT6839-E, JOSE MARIO PINTO - OAB:148116, 

MARCOS C. DALTO - OAB:11.466, PAULO DE TARSO BRUSCHI - 

OAB:122164/SP, Sérgio Loma - OAB:, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 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$ 

924,28(Novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. 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 
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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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35845 Nr: 2634-84.2010.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENZO YABUNAKA, KAZIKO HOMMA YABUNAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO FERREIRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/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 dos documentos ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104246 Nr: 3917-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ROBSON TAVARES 

SANTANA, 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.: 94144 Nr: 4268-71.2017.811.0050

 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: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62695 Nr: 672-21.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROC. PF/MT, LÍVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24.651/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 autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDAO ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3486 Nr: 1020-93.2000.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALCIDES TROMBINI, CERES MORO TROMBINI, 

LENOMIR TROMBINI, LUIS SÉRGIO TROMBINI, ITALO FERNANDO TROMBINI, 

RAUL BAPTISTA TROMBINI, WLADIMIR OLYMPIO TROMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B, ZULMIRA CRISTINA LEONEL - OAB:10803/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDAO ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36601 Nr: 3391-78.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEUL FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORÁCIO MENDES - OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90113 Nr: 1849-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LOPES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS
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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 denunciada ALESSANDRO 

LOPES DIAS, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62513 Nr: 486-95.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 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 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada EDILSON DA SILVA 

LIMA, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 105295 Nr: 4392-20.2018.811.0050

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22.483/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 325, § 1º c/c artigo 326, ambos do 

CPP, reduzo a fiança arbitrada pela Autoridade Policial para a quantia de 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).Após o pagamento da 

fiança arbitrada, que deverá ser prestada mediante assinatura e termo da 

qual constará as advertências dos artigos 327 e 328 do CPP, expeça-se 

alvará de soltura em favor do flagrado Wailton Martins Dourado, 

qualificado nos autos, salvo se por outro motivo tiver que permanecer 

preso.Sem prejuízo, DESIGNO audiência de custódia para o dia 

14/12/2018, às 13h30min, para análise da situação da integridade física do 

flagranteado.Intimem-se o Ministério Público, Defesa e o flagranteado. 

Requisite-se a escolta do flagrado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99144 Nr: 1632-98.2018.811.0050

 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: TVAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CAVALIERI HENNING 

- OAB:18.913/MT, CAMILA MARTINS SCHIAVONE - OAB:85.175/PR, 

DÉBORAH MARIA DRUGOVICH SCHIAVONI - OAB:62.187/PR, FABÍOLA 

GAMBARINI SCHMITT - OAB:85.565/PR, RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Vistos.

Tendo em vista o cancelamento da audiência de conciliação e a ausência 

de informação de que a parte requerida foi intimada da decisão de f. 420, 

a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, intime-se pessoalmente a 

requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Após, com a apresentação da resposta, ou, havendo o decurso do prazo, 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 296-30.2016.811.0050

 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: ROSANGELA ASSUNÇÃO MANENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA 

CRIANÇA LTDA., UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:14399-B, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - 

OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11.278-B/MT

 (...) Deverá o perito apresentar sua proposta de honorários em 05 dias. O 

perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso, e, em 30 dias após o 

depósito dos honorários periciais, os quais desde já fica autorizado a 

levantar a metade, deverá apresent ar o laudo; outra metade poderá ser 

levantada após a entrega do laudo, devendo informar diretamente as 

partes sobre a data e horário em que terá início a produção da prova, nos 

termos dos art. 474 e seguintes do CPC. Após a juntada do laudo, DIGAM 

as partes, em dez (10) dias, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo. Após, venham-me os autos 

conclusos para designação da audiência. Intime-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que às 17h10min encerrasse o 

presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

Eu, ____(Angela Carla Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e 

subscrevi.Claudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de DireitoRosangela 

Assunção ManentiRaquel Leiane VieiraAutoraAdvogadaEder Lucio de 

Souza Cristian Vinicius PagnussatPrepostoAdvogadoKamilla Albertasse 

Sales Clésio Pilates de OliveiraPrepostoAdvogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85825 Nr: 4312-27.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTES ME, CLARISMAR 

ZUQUI, ELIZELA IAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, RAFAEL ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:16.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197-105, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203.990

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito formulado por 

CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTE-E e outros em face da SCANIA BANCO 

S/A. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada deferida às f. 

279-285.CONDENO o autor ao pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Atente-se 

quanto ao disposto no Provimento 14/2014/CGJ/TJMT.Sem prejuízo, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que, no prazo de vinte e 

quatro horas, proceda-se a retificação da distribuição, eis que não se 

trata de processo cautelar, mas sim, procedimento ordinário.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se o feito com as comunicações 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 06 de 

dezembro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85825 Nr: 4312-27.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTES ME, CLARISMAR 

ZUQUI, ELIZELA IAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 
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SANTOS - OAB:7.072/MT, RAFAEL ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:16.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197-105, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203.990

 Não havendo mais preliminares e prejudiciais de mérito a serem 

analisadas, dou o feito por saneado.Por conseguinte, (...), intimem-se as 

partes, por meio de seus patronos, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena 

de julgamento do feito nas condições em que se encontram os autos.Sem 

prejuízo, observo que a parte autora promoveu pedido de antecipação de 

tutela às f. 251-270 ao argumento, em síntese, que mesmo após o 

pagamento das parcelas em atraso, por meio de depósito judicial nos 

autos da ação de consignação em pagamento sob o Código 87377, o 

veículo foi apreendido porque a parte requerida ajuizou ação de busca e 

apreensão na Comarca de São Bernardo do Campo/SP.(...)Nesse viés, 

analisando os autos em juízo de cognição sumária, verifico que neste 

momento estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada, notadamente, o que diz respeito ao dano irreparável ou de 

difícil reparação.Acontece que o fumus boni iuris está consubstanciado 

nos autos por meio das guias de depósitos judiciais às f. 264-270 que 

demonstram, nesse limiar perfunctório, que a parte autora está regular 

com os pagamentos das prestações referentes a composição rodoviária 

de sua propriedade.Noutro giro, em relação ao periculum in mora o 

documento de f. 259-260 declara, a princípio, que o bem foi apreendido 

por conta da ação de busca e apreensão ajuizada pela parte requerida e 

que esta procederá à venda do veículo caso a autora não realize o 

pagamento integral do débito (acrescido de juros) que, ao que parece, 

está sendo pago por meio da ação de consignação em pagamento sob o 

Código 87377.Nesse cenário, firmada a caracterização da probabilidade 

do direito e de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO a tutela 

antecipada de urgência pleiteada, ante a existência dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do CPC e, para tanto, DETERMINO que o 

caminhão trator ou cavalo mecânico R 480ª6X4 – 2933397 e semirreboque 

BI TREM GRANELERO SR BT GR 1750393, seja reintegrado em mãos da 

autora, até o julgamento final do processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001043-89.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/01/2019 15:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141693 Nr: 1122-82.2018.811.0051

 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: Francisco Calaca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, NO PRAZO DE 15 DIAS, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135709 Nr: 8630-16.2017.811.0051

 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: Joanita Rosa de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121378 Nr: 1815-03.2017.811.0051

 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: Jorge Scheidegger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75774 Nr: 738-95.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda

 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: Enio José Coutinho 

Medeiros - OAB:7921/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, informar nos autos 

quanto ao cumprimento ou não, do plano de recuperação judicial da 

empresa requerida, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136872 Nr: 9221-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jayme Felici

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José de Aguiar, Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25072 Nr: 3026-89.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho & Tavares Peixoto Ltda, Robson 

Marinho, Aparecido Tavares Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:8265/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 1202-56.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75694 Nr: 659-19.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.de Souza Armarinhos - ME, Maria Alves 

de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, para informar o local onde 

o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30023 Nr: 132-72.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edione Teixeira de Carvalho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, para informar o local onde 

o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75700 Nr: 665-26.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.de Souza Armarinhos - ME, Maria Alves 

de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, para informar o local onde 

o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109277 Nr: 2179-09.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGPR, EVRP, VARP, WVRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124122 Nr: 2943-58.2017.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdAM, PVdM, BVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142569 Nr: 1529-88.2018.811.0051

 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: Gelvis Gonsalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPEED Pneus Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação, impulsiono os autos para a parte AUTORA, no 

prazo de 15 (quinze)dias, apresentar IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, 

devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144395 Nr: 2443-55.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos ref.12, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125721 Nr: 3707-44.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Carlos Venske Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a PARTE REQUERIDA devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação até a presente data, 

diante do exposto IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO DA PARTE 

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

requeredo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146499 Nr: 3230-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE IMPUGNANTE, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120091 Nr: 1193-21.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

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

OAB:14469-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto o petitório acostado nos autos ref.22, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107135 Nr: 1606-68.2016.811.0051

 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: Andréia Katia Felito Romero

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: a - OAB:, Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso interposto é TEMPESTIVO. Nos termos da 

legislação vigente, considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º 

do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113270 Nr: 3979-72.2016.811.0051

 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: EFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMSL, CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o laudo de DNA, 

devendo solicitar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 74-98.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG Programa para Computador Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, para que indique bens disponíveis da Executada no prazo de 10 

(dez)dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121682 Nr: 1942-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, primando pelo Contraditório e Ampla 

Defesa, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte autora manifestar-se sobre 

a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82564 Nr: 2248-12.2014.811.0051

 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: MdLPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora proceder à retirada do termo de tutor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 3208-70.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG Programa para Computador Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Jr. - 

OAB:8872/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, para informar o local onde 

o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 131099 Nr: 6392-24.2017.811.0051

 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 Zelia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Rocha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerente, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 08/03/2019 as 13:00 hrs aser reliazada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Campo 

Verde-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 3018-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bonifácio de Oliveira Junior, Edi Wilson 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora retirar a carta de adjudicação, para tanto deverá 

efetuar o pagamento de guias, bem como tirar as cópias necessárias dos 

autos para instruir referida carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25347 Nr: 3298-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Fértil Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora retirar a carta de adjudicação, para tanto deverá 

efetuar o pagamento de guias, bem como tirar as cópias necessárias dos 

autos para instruir referida carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136301 Nr: 8924-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Dario Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74242 Nr: 3229-12.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista ME

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

OAB:6.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002470-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI OAB - 616.313.021-91 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002470-21.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos que o presente feito veio concluso para recebimento 

da inicial, todavia, tem-se que a aludida peça está incompleta, eis que 

apenas a primeira página da petição inicial foi carreada ao feito. Assim, 

DETERMINO seja sanada a inconsistência acima apontada com a 

consequente juntada dos registros pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo. 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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002077-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DA COSTA CONCEICAO (AUTOR(A))

MEINKE & CIA LTDA (AUTOR(A))

HERLAN ROGERIO MEINKE (AUTOR(A))

CLAUDIA REJANE BORN MEINKE (AUTOR(A))

HELIO AFONSO MEINKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002077-96.2018.8.11.0051 Embargos. Despacho. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos que os Embargantes não trouxeram comprovante de 

endereço, consoante prelecionam os arts. 319 e 320 do NCPC, “in verbis”: 

"Art. 319. A petição inicial indicará: [...] II - 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; [...]. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação." Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear ao 

feito o documento acima aludido, sob pena de extinção do processo, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001917-71.2018.8.11.0051

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:

LEANDRO CEZAR BITENCOURT (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 317 de 730



ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001917-71.2018.8.11.0051 Monitória. Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no § 4º e 5º do art. 700, 

do NCPC, DEFIRO a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% (cinco pontos 

percentuais) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC); CONSIGNE-SE 

que, em caso de cumprimento do mandado no prazo acima estabelecido, o 

requerido ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1º); 

ADVIRTA-SE que, independente de prévia segurança do juízo, o réu 

poderá opor embargos à ação monitória, nos próprios autos, no prazo 

previsto no art. 701, devendo atentar-se, ainda, para o estabelecido no 

§3º do art. 702, do NCPC; Transcorrido o prazo para o cumprimento da 

obrigação e não havendo o oferecimento de embargos, CONSTITUIR-SE-Á 

de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, 

as regras para o cumprimento de sentença (art. 701, §2º, NCPC); 

Apresentado os embargos, DETERMINO, desde logo, a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta (art. 

702 §5º, NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001825-93.2018.8.11.0051

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:

CLAUDIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001825-93.2018.8.11.0051 Busca e apreensão. Decisão. 

Vistos etc. De início considerando que se encontram preenchidos os 

requisitos do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 01.10.69, DEFIRO 

liminarmente a medida pleiteada, ressaltando a parte credora que a 

alienação do bem objeto da lide fica adstrita à citação da demandada e o 

transcurso do prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, bem como a 

inexistência de ação ordinária, devidamente recebida e com trâmite normal, 

que vise à revisão do contrato referido na peça de ingresso, sob pena de 

aplicação de multa a ser fixada por este juízo. Por conseguinte, INTIME-SE 

a parte requerente para que efetue o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado tal pagamento, 

EXECUTE-SE a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do novo Código de Processo 

Civil, depositando-o nas mãos do representante legal da parte autora, que 

ficará como depositária fiel do bem. Na mesma ocasião, INDEPENDENTE de 

sua efetividade, CITE-SE a parte requerida, por mandado, para: a) em 05 

(cinco) dias PAGAR o saldo integral da dívida, acrescido de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10% (dez por cento), sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária 

(art. 3º, § 1º do Dec.-Lei 911/69); b) em 15 (quinze) dias APRESENTAR 

RESPOSTA, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

sendo que tal resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do Dec.-Lei 

911/69 (STJ REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão. LAVRE-SE o 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL do veículo, assim como 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Por fim, não 

sendo localizados os bens indicados na exordial, VOLTEM-ME conclusos 

para apreciação do pedido de conversão da ação em execução. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002201-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REJANE BORN MEINKE (AUTOR(A))

HELIO AFONSO MEINKE (AUTOR(A))

IVANIA DA COSTA CONCEICAO (AUTOR(A))

HERLAN ROGERIO MEINKE (AUTOR(A))

MEINKE & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002201-79.2018.8.11.0051 Embargos. Despacho. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos que os Embargantes não trouxeram comprovante de 

endereço, consoante prelecionam os arts. 319 e 320 do NCPC, “in verbis”: 

"Art. 319. A petição inicial indicará: [...] II - 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; [...]. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação." Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da Parte Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear 

ao feito o documento acima aludido, sob pena de extinção do processo, 

com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002531-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARINHO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002531-76.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002499-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002499-71.2018.8.11.0051 Busca e apreensão. Despacho. 

Vistos etc. Sendo do conhecimento do Subscritor a existência de ação de 

recuperação judicial, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca do deferimento 

do processamento da aludida recuperação. Se impossível a obtenção, 

pelo Sistema, das informações exigidas, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca, requerendo que se esclareçam as questões levantadas. 

De todo modo, sendo certificado ou informado o processamento da 

recuperação, nos termos do art. 6º, § 6º, da Lei 11.101/05, OFICIE-SE ao 

Juízo competente, informando da distribuição da presente ação de busca 
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e apreensão. Ainda nessa hipótese de deferimento do processamento, 

INTIME-SE o Requerente para que se manifeste sobre eventual inclusão do 

crédito no plano de recuperação ou, o que se mostra mais plausível, para 

que informe sobre a importância do bem à atividade explorada, se 

essencial ou não. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SANTAREM DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002510-03.2018.8.11.0051 Busca e apreensão. Despacho. 

Vistos etc. É cediço que nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, e a teor 

da súmula 72 de STJ, a ação de busca e apreensão com fundamento em 

contrato garantido com alienação fiduciária exige a comprovação da mora 

do devedor, sendo requisito essencial para a concessão da liminar. 

Todavia, na hipótese dos autos, a requerida não foi notificada 

extrajudicialmente no endereço constante no contrato, eis que a 

correspondência retornou pelo motivo: Área não Atingida (fls. 47), sendo 

que o requerente sequer carreou aos autos instrumento de protesto por 

edital. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício relativo à constituição em mora da 

devedora, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002529-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO TONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002529-09.2018.8.11.0051 Busca e apreensão - cumprimento 

de liminar Despacho. Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento da 

ordem de busca e apreensão proferida nos autos nº 

1001849-03.2017.8.11.0037 da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, 

ante a possibilidade de localização de automóvel a ser apreendido neste 

juízo. Acerca do cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem em 

comarca diversa daquela na qual tramita a ação, o art. 3º, §12 do Decreto 

Lei 911/69 disciplina que: §12. A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando foi o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo (destaquei). Nesse contexto, 

constata-se que o pleito em análise é faculdade conferida ao credor, não 

havendo óbice ao seu deferimento. Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE 

quanto à autenticidade da decisão que originou o presente expediente. Em 

sendo confirmada, desde já DETERMINO o imediato cumprimento da ordem 

proferida, depositando o veículo em mãos da pessoa indicada pela 

requerente. Restando frutífera a diligência, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002265-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002265-89.2018.8.11.0051 Execução provisória de sentença. 

Despacho. Vistos etc. Trata-se de execução provisória com liquidação de 

sentença proposta por NEUCI DE OLIVEIRA BORGES em face do BANCO 

DO BRASIL, ambos já qualificados, a fim de obter o ressarcimento das 

diferenças entre a correção pelo INPC e pelo BTNF, no mês de março de 

1990, nas operação de crédito nº. 88/00486-4, nº 88/00028-1, nº 

88/00159-8, nº 88/00344-2 e nº 89/00211–3. Extrai-se dos autos que os 

documentos pessoais e o comprovante de endereço da exequente não 

foram carreados ao feito, razão pela qual é necessário oportunizar a sua 

juntada. Não isso bastasse, a cópias das operações de crédito anexadas 

ao processo encontram-se ilegíveis. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste 

os documentos pessoais, comprovante de endereço e cópia legível das 

operações de crédito objeto da presente execução provisória de 

sentença, sob pena de indeferimento, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002608-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEGILSON BISPO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002608-85.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001732-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA NOVAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001732-33.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Extrai-se dos autos que a requerente pretende o 

cumprimento de sentença prolatada em ação de Divórcio c/c partilha de 

bens de nº 2950-50.2017.811.0051 (código 124143), em trâmite na 1ª 

Vara desta comarca. Diante do exposto, DECLINO ex officio da 

competência para o julgamento da causa e DETERMINO a remessa dos 

autos à Primeira Vara desta Comarca, com as homenagens de praxe, 

promovendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001728-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHENKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALM & CARACINI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001728-93.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). 

ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002515-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TG INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPUS COMMODITIES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002515-25.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários advocatícios 

de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa (art. 827, NCPC), 

CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral adimplemento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o 

Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ realizar o arresto 

de tantos bens da parte devedora quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 

830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para apresentação de 

embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Comarca 

como curador especial à parte executada, enquanto não for constituído 

advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, PROCEDA-SE a 

penhora de bens da parte devedora, observando o disposto no art. 831 e 

832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, LAVRANDO-SE o 

respectivo auto, com a intimação da parte executada na mesma 

oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

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

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TG INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPUS COMMODITIES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002514-40.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários advocatícios 

de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa (art. 827, NCPC), 

CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral adimplemento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o 

Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ realizar o arresto 

de tantos bens da parte devedora quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 

830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para apresentação de 

embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Comarca 

como curador especial à parte executada, enquanto não for constituído 

advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, PROCEDA-SE a 

penhora de bens da parte devedora, observando o disposto no art. 831 e 

832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, LAVRANDO-SE o 

respectivo auto, com a intimação da parte executada na mesma 

oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 
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independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

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

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002353-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE GERALDINO BORGES (REQUERENTE)

JOSIANA MARINHO BORGES GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT0003517A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002353-30.2018.8.11.0051 Cautelar inominada. Despacho. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos os autos foram distribuídos por 

dependência a ação código 138013, em trâmite na 1ª Vara desta comarca. 

Diante do exposto, DECLINO ex officio da competência para o julgamento 

da causa e DETERMINO a remessa dos autos à Primeira Vara desta 

Comarca, com as homenagens de praxe, promovendo-se as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002059-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA REJANE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - GO40299 

(ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDRIO PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

DANIEL PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002059-75.2018.8.11.0051 Exoneração de alimentos. 

Despacho. Vistos etc. Extrai-se que a redação do item “a” da parte 

dispositiva da decisão inicial possui erro material, eis que faz constar 

alimentos no “percentual de 15% (quatorze por cento) do salário líquido do 

Requerente”. Deste modo, em tempo, a fim de sanar a divergência na 

redação do valor da pensão, esclareço que os alimentos foram reduzidos 

para 15% (quinze por cento) do salário líquido do Requerente. No mais, 

mantem-se a decisão tal como lançada. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80551 Nr: 793-12.2014.811.0051

 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: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Vanderlandes M. Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a decisão de folhas 101/102, INTIMO as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários constante 

da petição de folhas 106/108, não havendo impugnação, desde já INTIMO 

as 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85847 Nr: 4100-71.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enálio Batista Damasceno, Demercio Luiz Gueno

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Processo nº 4100-71.2014.811.0051 (Código 85847).

 Cumprimento de Sentença.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Demercio Luiz Gueno e 

Enálio Batista Damasceno, em desfavor de Banco do Brasil S/A, todos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o pagamento no 

valor de R$ 1.421,38 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito 

centavos) (Ref. 57).

Por corolário, a parte exequente concorda com o valor depositado e 

requer a expedição de alvará eletrônico com a transferência para a conta 

bancária indicada (Ref. 61).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (Ref. 61).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

observando a conta indicada à Ref. 61.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se e intimem-se.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96777 Nr: 2952-88.2015.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Elias Zersi Leiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
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Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUZA RUBIN - 

OAB:16490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte embargante, 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, NCPC. 

PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE 

cópia desta sentença para os autos da execução pertinente (id. 86135). 

Após, 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.Campo Verde-MT, 17 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136891 Nr: 9235-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulos Santos da Hora–ME, Paulo Santos da 

Hora, Heraldo Fernandes de Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada PAULO SANTOS DA HORA e 

PAULOS SANTOS DA HORA - ME, foram devidamente intimados 

pessoalmente, porém deixaram decorrer o prazo e nada manifestaram até 

a presente data; QUE, INTIMO a parte autora na pessoa do seu procurador 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É 

o que me cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RENAN SANTANA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001373-83.2018.8.11.0051 Obrigação de fazer Decisão. Vistos 

etc. Extrai-se dos autos que foi oportunizada a Parte Requerente 

comprovar a ausência de recursos, contudo, esta se se limita apresentar 

declaração de hipossuficiência. Convém explicitar, de início, que a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar 

fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias 

peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve ser deferido 

somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos 

(CF, art. 5º, LXXIV), sendo ônus da pessoa jurídica comprovar os 

requisitos para sua obtenção. Neste sentido, também a Súmula 481/STJ: 

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. A questão veio expressa no Novo Código de Processo Civil 

que dispõe no art. 98 do CPC/15, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sobre o tema, LUIZ 

GUILHERME MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem 

fins lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, não é demais mencionar que a Parte 

Requerente, conforme bem apontado em anterior decisão, firmou um pacto 

de financiamento para aquisição de um veículo, ofertando como entrada, o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Não isso bastasse, apesar de 

oportunizada, a Parte Requerente deixou de trazer documento hábil para 

comprovar sua insuficiência de recursos, tais quais, a declaração de 

imposto de renda ou registro similar, limitando-se a trazer declaração de 

hipossuficiência. Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO INTERNO - 

DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (TJMT, AgR 41240/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não comprovada a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo. Nestes 

termos, INTIME-SE o requerente para fazer o depósito das custas iniciais, 

bem como proceder com as demais diligências específicas na decisão de 

fls. 52/55, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002464-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOALTINA SANTINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002464-14.2018.8.11.0051 Ordinária Decisão. Vistos etc. De 

início, quanto ao pedido de tutela de urgência, é cediço que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada 

pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

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

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: 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. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 
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alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que não deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipatória, porquanto um dos requisitos para sua concessão não está 

configurado. Isso porque, não obstante seja inconteste que o art. 7º do 

Decreto n. 8.690/2016 vede a consignação em folha de pagamento 

excedente a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor 

público, referido dispositivo legal não se aplica para as demais 

modalidades de créditos. Com efeito, nota-se que a Requerente possui 

tanto empréstimos consignados quanto aqueles na modalidade de débito 

direto em conta, bem como que apesar de afirmar que os valores 

descontados em sua conta teriam ultrapassado o percentual permitido, 

nota-se que os empréstimo consignado por ela realizados representam 

apenas R$ 1.670,20 (um mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos), 

portanto, dentro do limite admitido. Nessa linha de raciocínio, a despeito de 

ter a parte autora afirmado que contraiu tanto empréstimos consignados 

quanto outras modalidades de créditos, dentre os quais aquele que 

convenciona o pagamento mediante débitos em conta, importante 

esclarecer que existe distinção entre eles. O primeiro – empréstimo 

consignado - é destinado a aposentados, trabalhadores da iniciativa 

privada, servidores públicos e pensionistas, e cujos descontos das 

parcelas são efetuados diretamente da folha de pagamento, o que 

possibilita a contratação mesmo em caso de restrições ao nome 

(negativação). O segundo – empréstimo para pagamento mediante débito 

em conta -, por sua vez, trata-se de uma modalidade de crédito mais 

flexível no mercado que se presta justamente para atender clientes que 

estão sem condições de fazer um empréstimo consignado, por não terem 

mais margem consignável ou por não poderem mais fazer crédito pessoal 

com cheques, por ter restrições junto ao SPC e SERASA. De outro norte, 

relevante anotar que muito embora os empréstimos tomados para 

pagamento mediante débito em conta, se somados com aqueles cujo 

adimplemento está consignado em folha de pagamento, ultrapassem o 

percentual de 35% (trinta e cinco por cento) consignáveis, não restou 

comprovado o cometimento de eventual ilegalidade por parte dos 

requeridos, máxime porque não rara é a exigência de garantia pelas 

instituições financeiras. Aliás, levando por base o alto valor dos 

empréstimos tomados pela Autora, não se deve excluir a possibilidade da 

remuneração por ela declarada na exordial não ser sua fonte de renda 

exclusiva. Desta feita, evidenciada, por ora, a ausência da probabilidade 

do direito alegado. Diante do exposto, com amparo na fundamentação 

acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada. b) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita. l)POSTERGO para o saneador a análise do 

pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do 

Novo Código de Processo Civil. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001872-67.2018.8.11.0051 Anulatória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação anulatória proposta por Marco Aurélio Bezerra do 

Nascimento em desfavor do Estado de Mato Grosso. Determinada a 

intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado para que, nos 

termos dos arts. 320 e 321 § único, ambos NPCP, promovesse as 

diligências especificadas na aludida decisão, esta permaneceu silente, 

deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, consoante 

certidão exarada pela Secretaria desta Vara. Os autos vieram conclusos. 

É o breve relato. FUNDAMENTO e DECIDO. Vislumbra-se dos autos que a 

parte autora, apesar da oportunidade ofertada para proceder com a 

emenda da peça de ingresso, escolheu o caminho do não atendimento, 

assim fazendo sem apresentar qualquer justificativa. Ora, diz o caput do 

art. 321 do Novo Código de Processo Civil: 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. Logo, considerando que o requerente deixou de atender a 

determinação judicial, impõe-se o indeferimento da exordial. Diante do 

exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da 

Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, I c/c o art. 321, § único, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais (art.82, NCPC). Deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, eis que não houve angularização do feito. P.R.I. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido do trânsito em 

julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

13 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001297-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADER AURELIO BERGAMASCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001297-59.2018.8.11.0051 Embargos Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução proposta por Jader Aurélio 

Bergamasco, em desfavor de EISA – Empresa Interagrícola S/A, ambos já 

devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que a autora foi intimada 

dos termos da decisão de fls. 32, a própria deixou de recolher as custas e 

taxas processuais (fls. 33). É o breve relato. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Vislumbra-se que a parte autora apesar de intimada, permanece silente e 
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deixa de dar atendimento à ordem judicial no que concerne ao pagamento 

da taxa judiciária e custas judiciais. Logo, de acordo com o artigo 290 do 

novo Código de Processo Civil, a extinção da ação é medida que se impõe, 

in verbis: Art. 290. Será cancelada a distribuição de feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, ao comentarem o referido 

dispositivo legal, advertem: 1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial 

que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da 

petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É 

impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513) [...] (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). Sob outro enfoque, importante registrar que de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a prévia 

intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas. Desta feita, 

transcorrido o prazo estabelecido sem que a parte tenha recolhido as 

custas, ocorrerá o cancelamento da distribuição e o arquivamento da 

ação. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. 

DESERÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE DE 

INTIMAR A PARTE PARA PROCEDER AO PREPARO. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no 

sentido de que, a exemplo do que ocorre com os embargos à execução, 

passado o prazo de 30 (trinta) dias disposto no artigo 257 do CPC, não 

havendo o recolhimento das respectivas custas, deve o juiz determinar o 

cancelamento da distribuição da impugnação sem a necessidade de 

intimação da parte. 2. No caso dos autos, impunha-se o cancelamento da 

distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, e não a 

intimação da empresa para suprimento do preparo, de modo que o tribunal 

local, ao assim proceder, afastou-se da orientação jurisprudencial desta 

Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ AgRg no REsp 

1278868/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013). AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DISTRIBUIÇÃO SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTE DA CORTE 

ESPECIAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, desnecessária a 

intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição em virtude 

da ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 29/08/2012) (destaquei). Diante do exposto, 

considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias, 

DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por corolário, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

art. 485, I c/c o art. 321, § único e 290, todos do Novo Código de Processo 

Civil. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE a requerida do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). CUMPRA-SE. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KERLAINY MOURA DUTRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001252-55.2018.8.11.0051 Reconhecimento união estável 

Despacho. Vistos etc. Trata-se de ação de reconhecimento de união 

estável “post mortem” proposta por Kerlainy Moura Dutra Lima em 

decorrência do falecimento de seu suposto companheiro, o Sr. Messias 

Rodrigues Pereira. Determinada a intimação da parte requerente na 

pessoa de seu advogado para que, nos termos dos arts. 320 e 321, § 

único, ambos NPCP, promovesse as diligências especificadas na aludida 

decisão, esta requer a desistência da ação. É o breve relato. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, constata-se que a parte autora não 

possui mais interesse no prosseguimento do feito, consoante se denota 

da petição retro. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pela requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Isenta 

de custas e despesas processuais face à gratuidade da justiça que ora 

defiro. Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P. I. Não interposto o recurso de apelação, ARQUIVE-SE (§ 3º 

do art. 331, NCPC). Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84167 Nr: 3383-59.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Sávio Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 Autos n. 3383-59.2014.811.0051

Lesão Corporal

 Sentença.

Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Edson Sávio 

Gonçalves de Arruda, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos 

delitos capitulados no artigo 129, §9º, do Código Penal (Lesão Corporal).

Narra à denúncia que, no dia 21/03/14, por volta de 00h30min, na 

residência situada na Rua Jardim Europa, n.º 983, Bairro Residencial 

Cuiabá, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, 

prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal 

de sua companheira, a ofendida Ronilda Cristina da Silva, causando-lhe as 

lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fl. 10.

A denúncia foi recebida na decisão proferida em 04/05/2017, ocasião que 

foi determinado a citação do acusado, para responder a acusação no 

prazo previsto em Lei.

 Citado, o acusado apresentou sua resposta escrita.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento da vítima e procedido 

com o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, requerendo a 

condenação do acusado, na forma preconizada na denúncia.

A Defesa, por sua vez, apresentou suas razões finais escritas 

defendendo a absolvição do acusado por falta de provas. Sendo outro o 

entendimento, que foi fixada a pena no mínimo legal, com a imposição de 

regime aberto para cumprimento da pena.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

A descrição do crime de Lesão Corporal, feita pelo artigo 129, §9º, do 

Código Penal, é a seguinte:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

 (...)

Violência Doméstica

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

Do referido dispositivo, infere-se que o crime de lesão corporal depende 

da efetiva alteração do organismo da vítima ou da ofensa à sua saúde 

física ou mental. Nas palavras de Damásio Evangelista de Jesus:

“A lesão física é constituída de modificação do organismo humano por 

intermédio de ferimentos, mutilações, equimoses etc.” (in Direito Penal, 2º 

Volume, 24ª ed., 2001, Saraiva, p. 133/134).

 Sendo, pois, crime de dano, exige a concreta agressão ao bem jurídico. A 

conduta do agente, por si só, não é suficiente para a consumação do 

crime. Necessária se faz, ainda, a efetiva lesão à incolumidade física da 

Vítima.

Feitas estas considerações introdutórias passo à análise da materialidade 
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e da autoria do crime imputado ao acusado, demonstrando a ocorrência da 

conduta típica prevista na norma incriminadora e expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência do artigo 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

Impende ressaltar que a sentença penal condenatória deve ser embasada 

em robusta prova que demonstre a existência do delito e o seu autor. A 

íntima convicção do julgador deve sempre estar apoiada em informações e 

dados objetivos incontestáveis, sob pena de se transformar o princípio do 

livre convencimento em arbítrio.

Nesse diapasão, não se deve confundir a certeza necessária para 

encampar um decreto condenatório com a alta probabilidade, que é 

apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de 

certa realidade.

In casu, os fatos não foram presenciados por testemunhas e a vítima em 

juízo negou os fatos.

 Não se discute que, em sede de crimes praticados no âmbito doméstico, a 

palavra da ofendida possui relevante valor probatório. Entretanto, no 

presente caso, a versão da ofendida não encontra amparo em outro meio 

de prova, nem foi confirmada em juízo.

 Como os fatos não foram presenciados e o réu apresentou versão que 

contraria a palavra da vítima, esta, isolada, mostra-se insuficiente para 

lastrear um decreto condenatório.

Dessarte, como se sabe, uma sentença condenatória não pode 

lastrear-se somente com base em prova colhidas na fase inquisitorial. 

Nesse sentido o art. 155 do Código de Processo Penal, não deixa dúvidas:

“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”.

Assim, não tendo provas cabal que tenha sido o Acusado quem produziu 

as lesões na Vítima, outra solução não há que a absolvição do Acusado, 

face ao princípio in dubio pro reo.

Neste sentido a Jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - LESÃO 

CORPORAL - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DÚVIDA 

PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO, NEM 

POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA - 

SENTENÇA CONFIRMADA. - Tratando-se de crimes praticados no âmbito 

doméstico, a palavra da ofendida possui relevante valor probatório. 

Entretanto, se a vítima não compareceu em Juízo e sua versão não restou 

amparada por outras provas, os fatos não foram presenciados, tendo o 

réu negado a autoria, a palavra desta na fase inquisitiva, isolada, não 

possui força suficiente para lastrear um decreto condenatório”. (TJMG - 

Apelação Criminal 1.0382.13.014350-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz 

Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2018, 

publicação da súmula em 17/09/2018)

Decido.

Ex positis, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER o Acusado Edson Sávio Gonçalves de Arruda, já qualificado 

nos autos, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a sentença ao Instituto de 

Identificação e ao Cartório Distribuidor, expedindo-se as comunicações 

necessárias.

 Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:

1. O Acusado não foi preso em flagrante.

2. O Acusado é primário.

3. Não consta nos autos a existência de objetos apreendidos.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001017-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (EXEQUENTE)

LUCINDO LOPES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CAMILO DE GODOY OAB - MT13405/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAREA CEZAR & CEZAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador, para, no prazo legal impulsionar o feito, requerendo o que 

de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000293-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR MOURA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador, para, no prazo legal, impulsionar o feito, requerendo o 

que de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000512-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANETTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA D'AGUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto a 

manifestação da parte requerida juntada nos IDs: 17059236 e 17059238. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-93.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 8010714-87.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALEXANDRE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

SEMP TOSHIBA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 325 de 730



parte autora pra, no prazo legal se manifestar do pagamento juntado aos 

autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001233-83.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MORAES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

WANDERLEY BALSAN (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar manifestação para 

que o débito discutido nos autos seja liquidado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-60.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER COSTA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento no feito ou 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-35.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PALM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-37.2018.8.11.0051

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:

NADJA DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado da requerida a fim de possibilitar a citação e intimação em tempo 

hábil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-43.2018.8.11.0051

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:

VANESSA DE JESUS PADILHA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo da requerida e possibilite a sua citação e intimação em 

tempo hábil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-77.2018.8.11.0051

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:

ANA KATIMA SOUZA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novo 

endereço da requerida possibilite a citação em tempo hábil.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000411-29.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

T. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a contestação 

apresentada (ID 17074629). Canarana-MT, 14 de dezembro de 2018 

ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2293 Nr: 752-39.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamfil Piatkov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT, Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819/PR, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A-MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Ante a certidão de fls. 310, nomeio como perito ELOI ANTÔNIO 

BORDIGNOM SERAFIM, perito devidamente inscrito no quadro de peritos 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Nível Superior em em 

Tecnologia da Construção Civil em Estradas e Topografias, CREA 

5259/MT, com escritório sito a Rua Rio Grande do Sul,654, Centro, 

Canarana/MT, Tel.: (66) 98115-1817 e (66) 3478-1661 ainda, com 

endereço eletrônico canaplan.agrimensura@terra.com.br, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do estabelecido (Art. 

465, § 2º Novo CPC.), ao qual arbitro honorários em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), dado o lapso temporal e complexidade do levantamento.

Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, 

que os honorários periciais serão suportados pela parte que requereu, ora 

exequente, conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58477 Nr: 22-95.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oriosvaldo Lourenço Ferreira

 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:

 Tendo em vista que os valores depositados pelo executado já se 

encontram vinculados, impulsiono os autos ao exequente para que informe 

os dados bancários para confecção dos alvarás eletrônicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24706 Nr: 2517-59.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONAIN MASLOVA GRINGS FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O, Wande Alves Diniz - OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/201-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24076 Nr: 1885-33.2010.811.0029

 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 GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/201-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FAORO & CIA LTDA - ME, 

MARCOS CESAR FAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador ANDRE DE ASSIS ROSA, para que providencie 

o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67067 Nr: 1554-70.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS, FERNANDA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), em conformidade 

com a certidão do Meirinho de fls. 54, e o pagamento comprovado dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65282 Nr: 323-08.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAVID JAZINSKI, IRIANE DE FÁTIMA 

JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, LEONARDO MEDEIROS TELES - OAB:OAB/GO 28.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52359 Nr: 2997-61.2015.811.0029

 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): ROSICLER AUXILIADORA DA CRUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que para 

devidos fins que a quilometragem a ser percorrida para o cumprimento da 

diligência do mandado é de 4 zonas urbanas (ida e volta) sendo que o 

presente mandado é cumprido em 2 (dois) oficiais de justiça, devendo 

assim ser recolhida 2 (duas) guias no valor de R$ 51,80 (cinqüenta e um 

reais e oitenta centavos) cada guia, a ser pago conforme portaria de nº 

053/16. Deverá ser gerada as guias de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser 

encaminhado os comprovantes de pagamentos para este Juízo. ".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56257 Nr: 2007-36.2016.811.0029

 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): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da deprecada, bem como a petição do autor, 

impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para que retire, junto aos 

autos, a carta precatória para sua devida distribuíção junto ao Juízo 

deprecado, no prazo de 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000457-18.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, me dirigi no endereço mencionado e lá estando no localizei a 

pessoa de Wanderson Cordeiro de Jesus, a proprietaria disse 

desconhecer a pessoa de Wanderson no referido endereço.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000599-22.2018.8.11.0029

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:

ALBERTO LUIZ BORTOLUZZI (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 213641/2018 Autos de Origem: 

1000599-22.2018.8.11.0029 – PJE Solicitantes/Requerentes: Luiz Antônio 

Gonçalves da Silva Solicitado(a)/Requerido(a): Alberto Luiz Bortoluzzi . 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 213641/2018 e 

designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 14h30min (MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade 

de Origem para as providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 

14 de dezembro de 2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza 

Gestora Judiciária do CEJUSC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66040 Nr: 825-44.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFP, KFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, determino à secretaria, o cadastro do representante legal da 

exequente (fl. 27).

No mais, defiro o pedido de fls. 28/31.

Cite-se o executado no endereço informado à fl. 31, com as advertências 

legais, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 

2.186,25 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco 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.

Por, intime-se a exequente, por Dje, bem como, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65239 Nr: 298-92.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos.

 Diante da impugnação à nomeação de perito médico, manifeste-se o 

requerente, no prazo de quinze dias.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 3068-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DARCI HOEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No presente feito, vislumbro a pendência de matéria processual, no que 

pertine à gratuidade de justiça.

Assim sendo, determino a intimação da parte embargante para que junte 

aos autos, no prazo legal, documentos que comprovem a situação de 

miserabilidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48187 Nr: 703-36.2015.811.0029

 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): Creusa Aparecida de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:Mat. 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos.

 Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.
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Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19625 Nr: 354-43.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 052/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte Ré na pessoa de 

seu procurador(s), Dr.

 Dimitri Mello Minucci e Luiz Aldani Nardão, via DJE, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do cálculo de pena, fls.803.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51149 Nr: 2335-97.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do 

crédito.

A Lei 11.382/2006 modificou o inciso I, do artigo 655, do Código de 

Processo Civil, indicando o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantia da execução.

A penhora online é uma inovação trazida pela Lei 11.382/06 que permite 

aos magistrados vasculhar contas bancárias de devedores e ordenar o 

bloqueio de valores, a fim de garantir o cumprimento de obrigações 

retratadas em títulos executivos.

 O artigo 655-A, do código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZERIAL PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 14 de novembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-48.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010117-48.2017.8.11.0029 Visto. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que a 

relação jurídica entre as partes é advinda de relação de consumo, estando 

sujeita aos ditames da legislação do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que mesmo 

estando adimplente com os pagamentos advindos da contratação de 

telefonia móvel, teve o fornecimento dos serviços interrompidos. A parte 

reclamada (Vivo S.A.) trouxe aos autos documentos que comprovam que 

na data alegada de ausência de serviços houve utilização da linha, diante 

de que não há que se falar em interrupção. Verifica-se que no caso em 

questão não há ilegalidade na conduta das reclamadas. Portanto, não há 

dúvidas acerca da inexistência de dano moral experimentado pelo 

reclamante, logo improcedentes os pedidos autorais. ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. 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, 13 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-73.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA AMORIM DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA REJANE SCHMIDT (EXECUTADO)

 

Processo nº: 8010051-73.2014.8.11.0029 Visto. 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, 13 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA SANTANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000266-70.2018.8.11.0029 Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Adequação do Polo Passivo Pleiteia a 

reclamada a retificação do polo passivo para que passe a constar 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Como EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A apresentou a contestação, nada 

obsta que seja retificado o polo passivo. Mérito Trata-se de Ação de 

desconstituição de débito, com repetição do indébito, cumulada com 

pedido de indenização por danos morais, por manutenção do nome da 

parte reclamante em cadastro de inadimplentes. Sustenta a reclamante 

que, embora reconheça a existência da relação jurídica, não reconheça o 

débito. Mas, ainda assim, assinou contrato de novação de dívida, efetuou 

a quitação e após o pagamento não foi retirada a negativação feita em seu 

nome. Em defesa, a reclamada não apresentou justificativa plausível 

acerca da manutenção da inscrição do nome da parte reclamante no 

cadastro de inadimplentes após o pagamento. Afirma inexistir o dever de 

indenizar, uma vez que não caracterizado o dano moral. Pois bem. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90. Conforme se infere dos documentos juntados 

na inicial, a parte reclamante mesmo após ter efetuado o pagamento 

acerca da renegociação, somente teve retirada a negativação em seu 

nome, após determinação em liminar, concedida nestes autos. De fato, 

ocorreu manutenção indevida da negativação. Assim, insta dizer que a 

reclamada não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do CPC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito 

algum ao manter a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Neste 

caso o dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos 

próprios fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos 

para que surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Levando em conta os fatos narrados, mostra-se 

eficaz, levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade a fixação de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Quanto aos pedidos de desconstituição de débitos e devolução de 

valores pagos, segue a improcedência, pois não há nos autos constituição 

de prova nesse sentido. E, em se tratando de dano material, vige a regra 

de que o dano passível de indenização é unicamente aquele devidamente 

comprovado. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte 

reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente com base pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora 

serão calculados à base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 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. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. 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, 13 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GUIMARAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000269-25.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. A parte reclamante requereu a extinção do 

feito, desistindo da ação. Diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Em razão da 

desistência REVOGO a liminar concedida conforme ID 15227541. Ante o 

exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO e REVOGO “in totum” o concedido 

em liminar, para que surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. 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, 13 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI STULP (REQUERENTE)

MAYKE STULP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000100-38.2018.8.11.0029 Visto. O processo em epígrafe 

encontra–se em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte 

requerida apresentou aquiescência ao cumprimento de sentença 

apresentando pedido de parcelamento conforme o previsto no artigo 916 

do CPC. Inexistindo óbice à pretensão, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, com fundamento no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil, homologo, por sentença, o acordo a que chegaram as 

partes. Isso porque, se há consenso entre as partes sobre a forma como 

devem praticados os atos na fase de cumprimento de sentença e isso 

significara possibilidade de um desfecho mais rápido do processo, sem 

prejuízo para o credor, o juiz deve cooperar para que isso aconteça, em 

atenção ao art. 6º do CPC/2015 e ao inciso LXXVIII do art. 5º da CF, 

admitindo a incidência do art. 916 do CPC/2015 também na execução 

fundada em título judicial, deve ser tal pleito acatado pelo Juízo. Diante do 

parcelamento do débito, pelo prazo firmado entre os interessados, declaro 

suspensa a execução e o faço com fundamento no artigo 922 do Código 

de Processo Civil, para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação. Aguarde-se o cumprimento da obrigação. 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 
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40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 12 de dezembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-33.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos, com o fito de intimar a Parte Promovente 

para, no prazo legal, manifestar-se acerca do retorno da carta precatória, 

ID. 17105532.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-04.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010107-04.2017.8.11.0029. REQUERENTE: FERNANDO VINICIUS SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Vistos. Acolho o petitório de id. 16570817, dado que realmente não foi 

intimada a executada após o trânsito em julgado (id. 12097685). Desta 

feita, considerando que há correção monetária diária na conta judicial, 

proceda-se a liberação de 90% dos valores em favor do autor da 

demanda e dos 10% restantes em favor da executada SKY. O que 

concorde pelo Exequente (id. 16768931). Às providências. CANARANA, 

14 de dezembro de 2018. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76166 Nr: 2906-83.2015.811.0024

 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: Espólio de Manoel João Evangelista, Maria Adenil 

Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Lucio Franco Pedrosa - 

OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique de Farias 

Machado - OAB:32350, Rosalina Alves de Moraes - OAB:26287/GO

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 4725-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSM, RdAM, ASM, JMdN, MPNSR, YBDSL, 

VHCTdM, JdLdA, HWNVP, DAN, LdSO, FDF, JCdAS, ALA, JMdN, DdDSM, 

JFDRP, MND, JDSM, PRdPC, MADS, ROFBDS, JGDS, AGFF, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028, ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB:4907, 

Andre Luís Domingos da Silva - OAB:MT4907b, FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA - OAB:17829/O, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/O, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, Marciano Xavier das 

Neves - OAB:11190/MT, MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de veículo e desmembramento do feito.

O primeiro já foi objeto da decisão de ref. 4, que transcrevo: “d) Quanto ao 

pedido de restituição de veículo (fls. 766-779), verifico que, por ora, deve 

ser indeferido o pedido, haja vista que os solicitantes não demonstraram a 

propriedade do bem, documentalmente. Portanto, após a devida 

comprovação, deverá ser novada vista ao Parquet para parecer e, 

conclusos para reanalise. Se negativo, a restituição será analisado no 

momento da prolação da sentença.” E assim, não havendo fato novo, haja 

vista que não provou documentalmente a propriedade do veículo, 

mantenho a decisão incólume.

No que tange ao pedido de desmembramento, também já foi objeto de 

decisão, à ref. 67, e como bem descrito pela i. Promotora de Justiça, o 

pleito não trará celeridade processual, pois os fatos estão interligados, e o 

desmembramento implicaria em diversas audiências e outros atos 

processuais desnecessariamente, podendo até mesmo gerar decisões 

conflitantes. Assim, mantenho a decisão já proferida pelo juiz da causa.

Assim, sendo os pedidos reiterações de outros já apreciados, os mesmos 

estão operados pela preclusão temporal.

Aguarde-se a apresentação das defesas dos réus para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 3280-36.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamires Fatima Borges Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/MT

 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 carta precatória devolvida sem cumprimento à ref. 87 (retro).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 1541-96.2012.811.0024

 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: Mirante Incorporadora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Thuronyi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:8233, João Bosco Ribeiro Barros Junior - 

OAB:9.607, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, Paulo 

Cesar Zamar Taques - OAB:4659
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 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 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93289 Nr: 2586-62.2017.811.0024

 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: RODRIGO MISCHIATTI, LELIA MARIA CRIVARI 

MISCHIATTI, DALVA CONCEIÇÃO MARTINS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás - Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda, RICARDO ELETRO – RN COMÉRCIO VAREJISTA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:91166

 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 de 05 

dias, acerca da petição ref. 118, bem como para informar se houve 

acordo entre as partes, diante do decurso do prazo de suspensão 

requerido pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41095 Nr: 3242-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plantur Incorporações e Turismo Ltda.- Nome 

Fantasia PLANTUR

 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:

 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 certidão de fl. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40703 Nr: 3026-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Curvo de Arruda

 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:

 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 certidão de fl. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87180 Nr: 4284-40.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lourenço

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para manifestação acera da certidão do Oficial de Justiça ref. 

36, devendo a manifestação ser feita diretamente no Juízo Deprecado 

(Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá), nos autos da carta 

precatória cód. 1264953, indicada no citado ofício

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40872 Nr: 3009-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares da Silva e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 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 certidão de fl. 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97653 Nr: 4750-97.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Arcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOTTA CARVALHO E 

OLIVEIRA - OAB:24073/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, artigo 3° 

do Código de Processo Penal, provimento 52-2007- Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o réu intimado pessoalmente dos termos da r. 

sentença condenatória, manifestou seu desejo em recorrer, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência remeto estes 

autos ao apelante e, posteriormente ao apelado, respectivamente, para 

apresentarem razões e contrarrazões de apelação, tudo nos termos do 

artigo 600 do Código de Processo Penal, após à conclusão para despacho 

único de recebimento do recurso e remessa ao Tribunal de Justiça, se for 

o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90095 Nr: 1196-57.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS JEREMIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geyda Nassar, Açofer - Indústria e Comércio 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 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 de 15 

dias, acerca da proposta de acordo de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32346 Nr: 1734-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOB, MGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irinaldo José da Rosa - 

OAB:13036

 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 
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intimada a parte autora para manifestação, no prazo legal, acerca da 

petição de fls. 269/283.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76166 Nr: 2906-83.2015.811.0024

 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: Espólio de Manoel João Evangelista, Maria Adenil 

Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Lucio Franco Pedrosa - 

OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique de Farias 

Machado - OAB:32350, Rosalina Alves de Moraes - OAB:26287/GO

 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 

requerida para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para 

o dia 19/03/2019, às 13 horas, a ser realizada no CEJUSC de Chapada dos 

Guimarães, no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 2549-35.2017.811.0024

 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: Carolina Stefany Tostes, Sérgio Rezende Imóveis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ BARBOSA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 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 devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não existe o nr".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79226 Nr: 841-81.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amílcar Bertholini de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIN LEONEL VILELA - 

OAB:15821, Murat Dogan - OAB:6917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:MT 5653

 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 petição do réu à fl. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 2034-05.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darley Carlos Gonçalves Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho O. 

Garcia - OAB:OAB/GO nº 24541, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/GO N 13.721, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16120

 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 

para, no prazo legal, apresentar suas derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87619 Nr: 183-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 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 certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94603 Nr: 3205-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 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 devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 1209-22.2018.811.0024

 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): Cleuza Francisca moraes nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 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 5 dias, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56999 Nr: 422-66.2013.811.0024

 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: Irazina de Jesus Medeiros, Alcione Tomas Medeiros, 

Ivonildes Tomaz de Medeiros, Josélia Tomaz de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Vieira, Bradesco Seguros Auto/RE 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, João Luiz Andrade Pontes - OAB:OABMG/ 49332, 

José César Palacini dos Santos - OAB:OAB/MG 56.498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIDÃO

 MMº Juiz; em atenção ao despacho proferido a folha 351, Certifico que, 

ratifico o cálculo de fls. 344, tendo em vista que não houve determinação 

judicial para efetivar o cálculo sobre o valor do acordo fls. 339/340. 

Conforme tabela B, item 02 do Provimento nº 41/2013 CGJ, atualizada pelo 

Provimento 11/2018, nas causas com valor acima de R$ 41.343,13 recolhe 

1% sobre o valor da causa, “c” sobre o valor que exceder R$ 419.734,14, 

incidirá o percentual de 0,5% (meio por cento) até o limite de 34.605,14 

(trinta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos).

 Chapada dos Guimarães-MT, 14 de dezembro de 2018.

Edgar José de Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 333 de 730



Auxiliar Judiciário

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORK STAGE PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000929-34.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada 

à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do CPC. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001165-83.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. De plano, é necessário destacar, que a postulação judicial do 

benefício de DPVAT apenas se justifica em caso de negativa 

administrativa do pagamento, a qual se mostra requisito indispensável para 

demonstração da pretensão resistida, a qualificar a lide e, por sua vez, do 

necessário interesse processual, condição da ação. Nesse sentido, tem 

entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE 

DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro 

PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. 

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não 

há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do 

Poder Judiciário.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

132648/2017, relator Desembargador João Ferreira Filho, DJe 4/7/2018 – 

sem grifo no original) Tal necessidade se impõe, sobretudo, em razão do 

Poder Judiciário não poder servir de órgão regulador da referida 

indenização, ainda mais em sendo de conhecimento público que o 

protocolo do requerimento pode ser realizado em qualquer das agências 

dos Correios, sendo dispensada inclusive a representação por advogado. 

Assim, é imprescindível, seja do ponto de vista fático – a autorizar a 

intervenção do Poder Judiciário –, seja do ponto de vista processual, para 

demonstração do interesse processual, a negativa administrativa para 

ajuizamento da presente ação indenizatória. Dessa forma, considerando 

que a parte autora não juntou com a inicial o referido documento, intime-a, 

por intermédio do advogado(a) constituído(a), para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, apresente nos autos, cópia do indeferimento 

administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito, por ausência de interesse 

processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. DE CASTRO & CASTRO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001244-62.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida pelo oficial de 

justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC). III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela 

metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado 

(art. 827, §1°, CPC). IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC). V. Cientifique-se a parte devedora de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC). VI. Expeça-se certidão de admissão da execução, na forma do 

art. 828 do CPC, a qual ficará à disposição do exequente para eventuais 

averbações. Advirto ao exequente que deverão ser observadas as 

regras dos §§ 1° e 2° do referido dispositivo. VII. Intimem-se. VIII. 

Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001185-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA SCHWARZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1001185-74.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 3.061,16 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SCHWARZ DE MELLO Endereço: KM 07 Chapada - Campo 

Verde, Zona Rural, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência 

designada para o dia 05 de Fevereiro de 2019, às 14:00 horas, na qual 

será buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum 

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

14 de dezembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001069-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORANDINA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1001069-68.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 80.145,23 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: JORANDINA CONCEICAO DE CAMPOS Endereço: Centro, 354, 

Centro, PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 78855-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA Endereço: AV. SÃO PEDRO, 

755, PRAÇA SÃO CARLOS, CENTRO, PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 

78855-000 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência 

designada para o dia 05 de Fevereiro de 2019, às 14:30 horas, na qual 

será buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum 

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

14 de dezembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100947 Nr: 6216-29.2017.811.0024

 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: Antoniele da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ANTONIELE DA 

SILVA MARTINS em desfavor BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, pelos 

motivos narrados na inicial.

No dia 26.2.2018, a parte autora pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Decido.

Considerando o pedido de desistência da ação, homologo para que 

produza seus efeitos, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários, uma vez que não houve citação da parte 

demandada.

 Procedam-se às baixas de eventuais restrições e anotações nos 

sistemas dos órgãos competentes.

Publique-se. Intimem-se.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79713 Nr: 1057-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA CAETANO TONI, EDVANDRO TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando os autos a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81928 Nr: 1883-68.2016.811.0024

 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: Neide Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse na execução do julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 3052-61.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileide dos Santos Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 I. ACOLHO a emenda à inicial.

II. Defiro a pretensão executória em relação ao valor de R$ 401,98 

(honorários sucumbenciais).

III. Intime-se a parte executada, 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 relativa ao valor 

de R$ 401,98 (quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83715 Nr: 2757-53.2016.811.0024

 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: VANESSA OLIVEIRA DA MATA, LFBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 666 do CPC e art. 2° da Lei n° 

6.858/80, julgo procedente o pedido de expedição de alvará para 

levantamento dos valores disponíveis perante a Caixa Econômica Federal, 

de titularidade de ADEMIR DA SILVA BARCELO (CPF nº 859470161-68), 

em favor do requerente.Por conseguinte, julgo extinto com resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

expeça(m)-se alvará(s) conforme pleiteado.Após, arquivem-se.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96968 Nr: 4436-54.2017.811.0024

 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: Vivaldo Pereira Lima, Jacy de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, 

do CPC.Desnecessária a alteração no nome do cônjuge, pois ele já utiliza o 

nome de solteiro (conforme se depreende da cópia da certidão de 

casamento anexa à inicial).Condeno os requerentes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ficando referida responsabilidade com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça que lhes defiro 

neste ato, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.A cônjuge passará a usar 

o nome de solteira, qual seja, JACY SOUZA GUIMARÃES. Publique-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeçam-se os 

competentes mandados de inscrição e averbação.Em seguida, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68468 Nr: 3531-54.2014.811.0024

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tatiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de queixa-crime ajuizada por TATIANA DE SOUZA em desfavor 

de ROBERTO SANTOS FRANÇA, pelos motivos narrados na inicial.

Em 5.9.2018 a parte querelante requereu a desistência da ação.

Devidamente intimado, o requerido manifestou de acordo com o pedido de 

desistência, bem como aceita o pedido de perdão (6.9.2018).

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a expressa retratação da ofendida, verifica-se ausência 

de condição de procedibilidade, qual seja a expressa representação 

criminal da vítima nos autos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado, com 

fundamento no artigo 107, inciso V, do Código Penal.

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001185-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCHWARZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1001185-74.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 3.061,16 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SCHWARZ DE MELLO Endereço: KM 07 Chapada - Campo 

Verde, Zona Rural, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência 

designada para o dia 05 de Fevereiro de 2019, às 14:00 horas, na qual 

será buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum 

da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

14 de dezembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco (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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001312-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001312-12.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de retenção de 

salário com pedido de liminar c/c indenização ajuizada por MARCOLINA 

ALVES DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Narra a autora 

que, na data de 5.11.2018, ao tentar efetuar a retirada do saldo disponível, 

proveniente de sua aposentadoria junto ao Caixa do Banco do Brasil, foi 

impedida, uma vez que havia sido retido/transferido o valor integral de seu 

salário. Alega que ao constatar os referidos descontos, a requerente fez 

reclamação junto ao requerido, acerca dos bloqueios indevidos em sua 

conta, sendo restituído o valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), 

restando fazer a devolução no valor de R$ 40,45 (quarenta reais e 

quarenta e cinco centavos). Aduz ter ocorrido novamente em 5.12.2018, 

retenção do valor integral de sua aposentadoria, qual seja R$ 1.020,45 (mil 

e vinte reais e quarenta e cinco centavos) sem a sua anuência e, mesmo 

após ter notificado extrajudicialmente o requerido por meio do gerente de 

relacionamento, não houve a restituição do valor. Sustenta, ainda, não ter 

autorizado os referidos descontos, sendo estes indevidos, 

comprometendo sua renda alimentar, destinada ao seu sustento. Requer 

ao final: “o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para fins de 

suspender imediatamente o bloqueio da conta da autora, para acesso aos 

vencimentos recebidos e a receber” (sic.). Com a inicial, vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. É o relatório. Decido. 

No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do CPC, os seguintes requisitos: 1) 

probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os autos, verifica-se, neste juízo de cognição 

perfunctória, estar presente o primeiro requisito, qual seja a probabilidade 

do direito alegado, vez que o feito versa sobre relação de consumo em 

que o ônus da prova deve ser invertido, ficando, portanto, a cargo da 

parte demandada demonstrar a legitimidade para a retenção creditícia 

efetivada. No tocante ao segundo requisito, há de ressaltar que, ao menos 

por ora, logrou êxito a autora na demonstração do perigo de dano e 

inclusive do risco ao resultado útil do processo, na medida em que a 

manutenção dos referidos descontos, reputados como indevidos, implicam 

diretamente na subsistência da requerente, por se tratar de pessoa idosa. 

Ademais, ressalta-se o fato de que os valores, em tese, retidos 

indevidamente, trata-se de verba oriunda do recebimento de proventos do 

Fundo Municipal da Previdência Social, o que se presume, ao menos por 

ora, que trata-se de verba alimentar, consistente em aposentadoria, ou 

seja insusceptível de penhora. Sob essa ótica, em uma análise detida dos 

autos, dando relevo aos documentos carreados, verifico a existência dos 

pressupostos autorizadores à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida. Conclusão. I. Diante do exposto, presentes os requisitos 

do art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte 

autora, para: a) Proceder à devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, dos valores retidos, da conta n° 5.277-9, Agência nº 1772-8, de 

titularidade de MARCOLINA ALVES DA SILVA, correspondentes a R$ 

40,45, referente ao mês 11/2018 e R$ 1.020,45, referente ao mês 

12/2018. Para tanto, oficie-se o BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de 

seu gerente de relacionamento, situado na Praça Dom Wunibaldo, n° 436, 

Centro, nesta cidade, CEP 78.195-000. b) Determinar que a parte requerida 

se abstenha de proceder aos descontos oriundos do provento “Fundo 

Municipal de Prev e Soc dos Ser De”, correspondente à verbas 

alimentares. II. Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, 

devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). III. 

Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). IV. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). V. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). VI. Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). VII. Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). VIII. Em caso de citação por mandado, deverá a 

parte requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de 

acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente 

a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o 

silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). IX. Havendo acordo, retorne o 

feito em conclusão. X. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. 

XI. Intimem-se. XII. Expeça-se o necessário. XIII. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16124 Nr: 337-14.2002.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL KUSS RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO 

SANTOS - OAB:OAB-PR 22.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

142,70 (Cento e quarenta e dois reais e setenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 83 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 142,70, para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(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 e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16811 Nr: 473-11.2002.811.0009

 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: JOEL KUSS RIBAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO 

SANTOS - OAB:OAB-PR 22.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

124,40 (Cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 83 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 124,40, para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(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 e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46197 Nr: 10-59.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

932,13 (novecentos e trinta e dois reais e treze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 932,13 para recolhimento de guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (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 e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de 

Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher 

os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85470 Nr: 2867-05.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11801, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FERNANDO 

TORBAY GORAYEB - OAB:MT 7.361

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

413,40 (quatrocentos e treze e quarenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

413,40 para recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (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 e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39737 Nr: 1585-73.2006.811.0009

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANTZ - 

OAB:MT/ 7.657-B, ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - OAB:7251/MT, 

DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

932,13 (Novecentos e trinta e dois reais e treze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 23,75 (Vinte e três reais e setenta e cinco 

centavos). Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 466,07, para recolhimento de guia de custas e R$ 

466,07, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (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 e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1251-87.2016.811.0009

 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: ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Sr. Paulo Vieira 

Cabral. 2) DECLARO encerrada a instrução processual. 3) Permaneçam 

os autos conclusos para prolação de sentença. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97814 Nr: 677-64.2016.811.0009

 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: JOÃO PEREIRA CARVALHO

 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:

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Sra. Maria de 

Oliveira. 2) DECLARO encerrada a instrução processual. 3) Permaneçam 

os autos conclusos para prolação de sentença. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1563-63.2016.811.0009

 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: INES VIEIRA SILVEIRA, SUZANA MARCELINO SILVEIRA, 

SOLANGE MARCELINO DE OLIVEIRA, GILMAR MARCELINO SILVEIRA, 

SERGIO MARCELINO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA, COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 3708-24.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COSTA WELTER DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

realização de audiência de custódia no Juízo deprecado de Sinop/MT, 

distribuída naquele juízo sob nº 18557-80.2018.811.0015 Código: 344003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115121 Nr: 5578-13.2018.811.0007

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos n°. 5578-13.2018.811.0007 – Código n°. 115121

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que, ao contrário do noticiado no pedido de fls. 56/57, 

inexiste risco de transferência da apenada Patrícia do Nascimento Lima 

para outra unidade prisional do Estado, conforme informou a diretora da 

cadeia local, fls. 60, resta prejudicado o pedido de fls. 56/57, até mesmo 

porque, sabidamente, as custodiadas por processos das comarcas 

vizinhas que não contam com cadeia feminina são encaminhadas ao 

ergástulo desta urbe.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103252 Nr: 84-98.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 84-98.2017.811.0009 – Código nº. 103252

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fl. 83 

e verso), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 02 de maio de 2019, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 06 de dezembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115467 Nr: 3716-98.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO NUNES PEREIRA, AGMO SALOMÃO 

VICENTE DA CUNHA, SIMONE APARECIDA FELINSKI, LUCIANO MARIANO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 3716-98.2018.811.0009 – Código n°. 115467

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 19 de março de 

2019, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 11 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115494 Nr: 3735-07.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTELO LAUTENSCHLAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 3735-07.2018.811.0009 – Código nº. 115494

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 13 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE SOUZA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000600-67.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LOURDES DE SOUZA FONSECA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER a fornecer a 

realização de cirurgia ginecológica de histerectomia uterina, bem como 

outros procedimentos necessários à preservação da saúde da paciente 

LOURDES DE SOUZA FONSECA. Segundo a inicial, LOURDES é portadora 

de trauma crânio encefálico grave (CID D25), o que acabou por acarretar 

grande sangramento no útero consoante laudo(s) médico(s) anexo(s), 

circunstância que demanda a realização do citado procedimento cirúrgico. 

Afirma que a paciente já está regulada. Contudo, os demandados se 

recusam a fornecer o procedimento prescrito. Daí a parte requerente 

pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida 

providencie o fornecimento do(s) tratamento(s) prescrito(s). Requisitou-se 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do pedido de 

tutela de urgência (Num. 12726939 - Pág. 1), o qual sobreveio e foi 

acostado aos autos (Num. 12766046 - Pág. 1/3). A antecipação da tutela 

foi concedida em parte (Num. 12771503 - Pág. 1/4). O Município de Colíder, 

em manifestação, informou que providenciou todos os exames 

necessários de risco cirúrgico e cardiologia para a realização da cirurgia 

já agendada e prevista para a data de 29/04/2018 (Num. 12901408 - Pág. 

1/2). O Estado de Mato Grosso, em contestação, argumenta, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, alega o 

dever de respeitar as leis orçamentárias e ressalta o princípio da reserva 

do possível e o comprometimento com a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Diz ainda ser impertinente a aplicação da multa diária e os valores 

veiculados no presente feito, demandando a utilização da tabela do SUS 

como parâmetro e requerendo o julgamento improcedente do pedido (Num. 

13106696 - Pág. 1/7). A parte autora informou o cumprimento da medida 

liminar, razão pela qual requereu a extinção do feito (Num. 13272373 - 

Pág. 1/2), o que contou com a anuência do ente ministerial (Num. 

14727645 - Pág. 1/2). Devidamente citado, o Município de Colíder deixou de 

apresentar contestação (Num. 13919025 - Pág. 1). Requisitou-se parecer 

complementar do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para o julgamento 

antecipado da lide (Num. 16736449 - Pág. 1/2), o qual sobreveio e foi 

acostado aos autos (Num. 16956557 - Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 

Da questão processual pendente Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, presumida a hipossuficiência ante a postulação pela Defensoria 

Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC. II.2 - Da revelia O 

Município de Colíder foi citado e deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação (Num. 13919025 - Pág. 1), razão pela qual lhe 

DECRETO A REVELIA, consoante o art. 344 do NCPC. Contudo, deixo de 

aplicar os seus efeitos por versar o litígio sobre direito indisponível, na 

dicção do art. 345, inciso II, do NCPC. II.3 - Do mérito 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. No cerne, sabe-se que o direito à 

saúde vem observado, no âmbito internacional, na Declaração Universal 

de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos importantes. 

No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª geração, é 

direito e garantia fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 

6º da CRFB/88, além de princípio fundamental que constitui objeto 

prioritário do Estado de Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, 

pelas normas trabalhistas, pela competência comum de cuidado, 

competência concorrente de legislação pelos entes da federação e pela 

competência particular dos Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e 

XXII, art. 23, inciso II, art. 24, inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 

3º, inciso III, da CEMT e art. 2º da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, 

alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: “Art. 6º Estão incluídas ainda no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de 

ações: d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” Por 

isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta Magna, inserta no 

“Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade Social”, no 

particular “Seção III – Da Saúde”, com regulamentação detalhada a partir 

do art. 196, sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do 

Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento 

Econômico a Social”, “Capítulo I – Da Seguridade Social”, “Seção II – Da 

Saúde”. A par disso, o que a espelhar a inteligência acima declinada, o 

investimento estatal em saúde deve ser no mínimo, em cada ano, de 15% 

(quinze por cento) da receita líquida para a União, de 12% (doze por 

cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos 

recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do inciso I e do inciso II do 

“caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os Estados e o Distrito Federal, 

e de 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do 

inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção – uma das 

medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 
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responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 

Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com a 

saúde, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XII, da 

CRFB/88: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Art. 24. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;” Não obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente 

situação é endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de 

saúde perante o Poder Judiciário com a consequente intervenção no 

Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal prática é 

extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a 

frustrar qualquer política pública planejada, articulada e programada, 

porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de 

procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas vezes não 

contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até 

de eficiência não comprovada. É certo que o cidadão não pode ficar 

desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a 

assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, de outro 

lado, também é certo que o ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o 

manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena 

parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública ou do 

Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em detrimento 

da maioria. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos 

Recursos Extraordinários 566471 e 657718, com repercussão geral 

reconhecida, está prestes a julgar a questão do fornecimento pelo Estado 

de medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único 

de Saúde e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Na prática, a questão é tormentosa e para que não 

haja mais prejuízos ou injustiças, quer para o(a)(s) postulante(s), quer 

para a sociedade, deve-se seguir, em casos ordinários, como o aqui 

analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em que não há qualquer 

dúvida sobre a obrigação do Estado. De fato, como bem ponderou o 

Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há sistema de saúde que possa 

resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de 

seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas 

as pessoas”. No particular, a imprescindibilidade do tratamento pleiteado 

veio demonstrada nos exames laboratoriais, laudos, atestados e 

documentos médicos juntados, verificada a patologia que acomete a parte 

autora, sendo o procedimento cirúrgico demandado contemplado pelo 

SUS, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT - Num. 

12766046 - Pág. 1/3): “Procedimento é contemplado pelo SUS (tabela 

SIGTAP), sendo de moderada complexidade, realizado pela especialidade 

GINECOLOGIA, de possível resolução na regional de origem”. O(A) 

paciente está devidamente regulado(a) perante o Sistema Único de Saúde, 

conforme documentos acostados à exordial e Parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT - Num. 12766046 - Pág. 1/3), na forma do Enunciado nº 3 da 

I Jornada de Direito da Saúde e art. 1.311 da CNGC, disponibilizado que é 

por aquele (SUS) por meio do Gestor Estadual, em conformidade com o 

parecer complementar do Núcleo de Apoio Técnico (NAT - Num. 16956557 

- Pág. 1): “Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação 

Estado de Mato Grosso: Há informações sobre a regulação no Sistema 

SISREG III datada de 16/10/2017 sob caráter eletivo”. “Resp: pela tabela de 

pactuação de procedimentos, o ente responsável por tal procedimento é o 

Estado”. Alfim, malgrado a solidariedade entre os entes estatais 

constantes do polo passivo, plenamente possível o direcionamento das 

responsabilidades, devendo-se, inicialmente, observar-se a repartição de 
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competências previamente determinadas, medida revestida de eficiência, 

razoabilidade e proporcionalidade, vale dizer, o Estado de Mato Grosso 

deve fornecer os medicamentos e tratamentos de sua competência, 

consoante Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, incorporado 

no art. 1.334 da CNGC: “60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária 

dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar 

ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado 

ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, 

sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” “Art. 

1.334. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o 

seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras 

administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.” E não há falar em prejuízo 

quer para a parte ativa, quer para a parte passiva direcionada, uma vez 

que, em relação à primeira (parte ativa), em caso de descumprimento por 

esta (parte passiva direcionada), o invocado dispositivo legal permite o 

redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e, em relação à 

segunda (parte passiva direcionada), malgrado a atuação esteja dentro de 

seu rol de atribuição, é possibilitada a exigência daquilo que entender 

devido pelo referido Estado de Mato Grosso, decorrente da obrigação 

solidária, e vice-versa, na forma do art. 132 do NCPC: “Art. 132. A 

sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que 

satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor 

principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção 

que lhes tocar.” Deve-se prestigiar atuação regionalizada e hierarquizada 

do SUS, isto é, cada ator estatal deve corresponder razoavelmente àquilo 

que lhe foi atribuído por lei, sob pena de se fomentar gestões 

administrativas omissas, irresponsáveis e inconsequentes. Muito fácil, sob 

o argumento da solidariedade no tocante ao direito à saúde, o Município 

deixar aquilo que é de sua competência sob a responsabilidade do Estado 

e, a este, em relação à União, tudo por meio da excessiva judicialização, o 

que temos denominado como fenômeno da transferência ilegítima da 

função típica, o Poder Executivo deixa de atuar e relega seu papel ao 

Poder Judiciário. Cada repartição estatal atuando de forma, concertada, 

comprometida e organizada, certamente contribuirá com a dinâmica dos 

direitos sociais. Quando estes (direitos sociais) são observados 

adequadamente, não há judicialização. É exatamente, como as 

engrenagens em relação à máquina, na medida em que aquelas 

(engrenagens) funcionam adequadamente, não há intervenção do 

mecânico. Em uma concepção ética-filosófica nietzschiana, cada ente 

estatal, os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, entes 

fictícios que na realidade são administrados por seres humanos, devem, 

progressivamente, com muito empenho e esforço, utilizar-se destes casos 

que lhe se são remetidos justamente para repensar e aperfeiçoar a rede 

de atendimento de saúde e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, 

propiciar a efetiva diminuição da judicialização destas demandas. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte 

autora porque presumida a hipossuficiência por estar assistida pela 

Defensoria Pública, na forma do § 3º, do art. 99, do NCPC; b) JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO submeta a 

paciente LOURDES DE SOUZA FONSECA à realização de cirurgia 

ginecológica de histerectomia para miomatose uterina, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intimem-se. Cientifique-se a 

Defensoria Pública e o Ministério Público. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-64.2018.8.11.0009

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:

ANDREA BILISTKI (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 MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000251-64.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME POLO PASSIVO: 

Nome: ANDREA BILISTKI FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente de todo o teor da certidão juntada no ID - 17082450, bem 

como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES (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 Expedida por 

ordem do MM. Juiz de direito FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 

1000816-28.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS 

RODRIGUES, PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS Finalidade: Intimar a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a correspondência devolvida pelo correio com a informação “não 

procurado” o número Id 15338884, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 14 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000803-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

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. 1000803-29.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA, CONSTRIÇÃO / PENHORA / 

AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: Nome: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: Nome: ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor da Certidão de Oficial de Justiça de 

id. 15870042, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FAUSTINO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000892-52.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

POLO PASSIVO: Nome: LINDOMAR FAUSTINO DE SOUZA FINALIDADE: 

INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente constituído 

nos autos, por todo o teor da Certidão de Oficial de Justiça de id. 

15806759, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 

15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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. 1000408-37.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

Nome: GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

EXECUTADO: Nome: JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS FINALIDADE: 

INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente constituído 

nos autos, por todo o teor da Certidão de Oficial de Justiça de id. 

15895394, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 

15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MENEZES (EXECUTADO)

 

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. 1000409-22.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP POLO PASSIVO: Nome: CICERO APARECIDO DE MENEZES 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor da Certidão de Oficial de Justiça de 

id. 16507774, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA (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:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000339-05.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: 

Nome: APARECIDO MIRANDA FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, 

através do advogado legalmente constituído nos autos, por todo o teor da 

Certidão de Oficial de Justiça de id. 15808261, para, querendo pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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. 1000074-03.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP POLO PASSIVO: Nome: VAGNER MARCELO DA SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente constituído 

nos autos, por todo o teor da Certidão de Oficial de Justiça de id. 

16261337 e petição do executado de id. 17059988 e seguintes, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 dias. 

Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS KRAMBECK (EXEQUENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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. 1001296-06.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA POLO PASSIVO: Nome: GERALDO CORDEIRO DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do advogado legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor da Certidão de Oficial de Justiça de 

id. 15877257, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000923-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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 
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ISHIKAWA PROCESSO n. 1000923-72.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [CHEQUE]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

ALEXANDRE ROOS POLO PASSIVO: Nome: ILDA ELIZABETE TARGA 

RODRIGUES FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do 

advogado legalmente constituído nos autos, por todo o teor da Certidão de 

Oficial de Justiça de id. 16082146, para, querendo pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001275-30.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME POLO 

PASSIVO: Nome: ELIANA DE FATIMA MOLINA FINALIDADE: INTIMAR a 

parte requerente, através do(s) advogado(s) legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 

dias. Colíder/MT., 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LIMA PALHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ASSIS ALVES (REQUERIDO)

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (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. 1000113-97.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GISELE LIMA PALHOTO POLO PASSIVO: Nome: JUNIOR 

CESAR DA SILVA Endereço: Ruas dos Crixás, Bairro Jardim Alegre, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Nome: BRUNO DE ASSIS ALVES 

Endereço: Avenida Princesa Isabel, 799, Setor Norte (panificadora), Nossa 

Senhora da Guia, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: INTIMAR 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a) legalmente 

constituído(a) nos autos, da manifestação cujo teor se lê no id.: 15608804, 

para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 

COLÍDER, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEISIELI TAINARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI ISHIKAWA Parte 

Autora: FERNANDA M. FISCHER - ME Parte Ré: JEISIELI TAINARA DA 

SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE de 

todo o teor da certidão do Oficial de justiça juntada no ID - 15840879, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA OAB - 045.890.461-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANE MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000559-03.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA APARECIDA ZANE MARTINS FINALIDADE: 

INTIMAR a parte requerente, através do advogado legalmente constituído 

nos autos, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder/MT, 14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GARCIA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (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))

 

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. 1000767-55.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ENERGIA ELÉTRICA, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MIRIAN GARCIA PACHECO 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através dos 

advogados legalmente constituído nos autos, por todo o teor da petição e 

comprovante de pagamento de id. 14358951 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Colíder/MT., 

14/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. A. L. V. (REQUERENTE)

SERGIO ALDENI VIEIRA (REQUERENTE)

FABIANA DE AVILA LEMOS VIEIRA (REQUERENTE)

E. D. A. L. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001824-40.2018.8.11.0009 Parte Autora: SERGIO ALDENI VIEIRA, 

EDUARDO DE AVILA LEMOS VIEIRA, FABIANA DE AVILA LEMOS VIEIRA, 

HENRIQUE DE AVILA LEMOS VIEIRA A Parte Ré: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001828-77.2018.8.11.0009 Parte Autora: PATRICIA DOS SANTOS 

MESQUITA Parte Ré: GOL LINHAS AÉRAS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 14h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIAMARA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (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 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001910-11.2018.8.11.0009 Parte Autora: CLAUDIAMARA NUNES DA 

SILVA Parte Ré: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001424-12.2018.8.11.0046

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:

JULIANO DE PAULA ZUCKERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001424-12.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JULIANO DE PAULA ZUCKERT Vistos. Considerando que até o presente 

momento não há o pagamento das guias vinculadas, intime-se a parte 

exequente para providenciar a citada arrecadação. Após a referida 

arrecadação, autos conclusos para recebimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001393-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAURA LUZIA BASTIANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001393-89.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): LINDOMAURA LUZIA BASTIANE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos a 

demanda foi proposta contra o INSS e considerando que não existe órgão 

da procuradoria federal nesta comarca deixo de designar audiência de 

conciliação (CPC art. 334, §4º). Cite-se o réu, com a remessa dos autos, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

para a parte autora. Defiro a prioridade na tramitação processual com 

fulcro no artigo 1.048, inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento 

de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000550-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. (AUTOR(A))

PRISCILA PEREIRA CHARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000550-27.2018.8.11.0046. 
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AUTOR(A): PRISCILA PEREIRA CHARAO, SELENA CHARAO DOBRE RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Redesigno a 

pericia agendada para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 16h20min, uma 

vez que a decisão anterior contem erro material em relação a data. 

Considerando o deferimento de dilação do prazo para conclusão do 

estudo e que após o transcurso do prazo o Sistema GPSem impede a 

juntada de documentos, bem como a grande demanda de estudos 

solicitados, sendo que a profissional retro mencionada atende as 

determinações desta e da Segunda Vara, o que geralmente inviabiliza a 

entrega no prazo estipulado. Desde já, com o intuito de evitar que eventual 

atraso comprometa a juntada do estudo, DETERMINIO a Gestora Judicial 

que coloque no sistema o prazo de 120 dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31568 Nr: 2548-62.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Vistos.

1 - Defiro o pedido formulado às fls. 80, e determino a expedição do 

mandado de penhora, sendo que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder 

à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem para garantir a 

dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação 

constar do auto de penhora, nos termos do art. 652, § 1º e 659, § 1º, 

ambos do CPC.

 2 – Frustrada a diligência acima, o Sr. Oficial de Justiça declinará os 

motivos que ensejaram o não cumprimento do respectivo mandado, por 

exemplo, se a empresa está ou não em funcionamento.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39496 Nr: 511-57.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO 

DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

DECLARO encerrada a instrução do feito e ORDENO a intimação das 

partes para apresentarem memoriais, de forma sucessiva, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 364, parágrafo 2°, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação, voltem os autos 

conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2774 Nr: 1201-96.2006.811.0046

 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: NERISIANE MELLO BUENO BABISNKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário em que fora nomeado como inventariante 

NERISON DE MELLO BUENO BABINSKI.

O plano de partilha fora apresentado e a Fazenda Pública informa que o 

imposto apurado no presente feito fora devidamente recolhido, bem como 

não há dívidas perante o mesmo (fls. 424).

É o relatório.

 D E C I D O .

Não vislumbro qualquer prejuízo às partes, mesmo porque todos são 

maiores e capazes.

Diante do exposto, HOMOLOGO a mudança do registro e o acolhimento da 

partilha, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha 

apresentado (fls. 398/399), cujas cláusulas e condições ficam fazendo 

parte integrante desta decisão, atribuindo aos nela contemplados, os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de 

terceiros e da Fazenda Pública.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE os respectivos mandados e, 

após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 2695-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

DETERMINO o cumprimento da decisão proferida às fls. 220.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 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: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 322/323, assiste razão a parte requerida.

Isso porque, a realização da audiência antes da conclusão do laudo 

pericial constitui inadmissível inversão dos atos processuais, com inegável 

prejuízo às partes.

 Nos ditames do Código de Processo Civil, a prova pericial deve anteceder 

a colheita da prova testemunhal, de modo que a audiência de instrução e 

julgamento só pode ser realizada após a apresentação do laudo, pois, 

nela, devem ser colhidos os esclarecimentos do perito, que naturalmente 

antecedem aos demais depoimentos.

 A inversão constitui vício, o que determina o reconhecimento da nulidade 

do ato indevidamente realizado.

Dito isso, INTIME-SE a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

nomeada nos autos, para que se manifeste em 15 (quine) dias sobre a 

data inicial da perícia, sob pena de ser nomeado outro perito, tendo em 

vista que os honorários periciais já se encontram depositados (fls. 285 e 

303).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19414 Nr: 571-40.2006.811.0046

 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: NERISON LUIZ DE MELLO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISIANE MELLO BUENO BABISNKI, Este 

Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 93.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, 

situada na Avenida República do Líbano, nº 2258, CEP 78.04-239, 

Cuiabá/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 1484-80.2010.811.0046

 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: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

JACINTA ROHR MOSSI, qualificada nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 448/450, alegando que houve 

omissão na referida decisão, haja vista que a mesma deixou de se 

pronunciar acerca da data do inicio da atualização do valor arbitrado a 

título de dano moral.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou 

de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada que o valor de arbitrados a títulos 

de danos morais, será corrigido monetariamente (INPC) a partir e 

acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento a partir do 

transito em julgado da sentença condenatória.

Saliento que não há de se falar em aplicação da súmula 54 do STJ, tendo 

em vista que a obrigação de indenizar surgiu apenas com a sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39997 Nr: 1015-63.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO BALBINOT, SONIA SALETE SEGA 

BALBINOT, JACIR BALBINOT, SONIA MARA FOSSA BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO AVELINO DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:3249/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 Vistos. Decido. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. No 

mérito, dou provimento parcial ao recurso, eis que de fato a decisão está 

contraria e omissa em alguns pontos. Verifica-se que não foi apreciada a 

preliminar de falta de prévia avaliação judicial (item a). Em relação ao item 

“b” não há de se falar em aplicação de juros de mora, tendo em vista que 

somente serão incidirão após o atraso do efetivo pagamento (artigo 15-B, 

Decreto Lei 3365). Consoante o §1º do artigo 15-A do Decreto Lei os juros 

compensatórios destinam-se a compensar a perda de renda 

comprovadamente sofrida pelo proprietário, portanto, não contém omissão, 

já que a sentença conseguiu que a área é ocupada por pastagens e mata 

nativa. Quanto ao item “c” não há de se falar em contradição, tendo em 

vista que na contestação os embargantes pugnaram pelo arbitramento de 

lucros cessantes e danos morais, que foram indeferidos na sentença, 

portanto, há sim a sucumbência reciproca, vez que a parte fez mais do 

que apenas impugnar o valor. No que tange ao item “d” e “e” verifica-se 

que estes efetivamente contraditórios. Assim sendo, DOU PROVIMENTO 

aos presentes embargos declaratórios, fazendo constar na decisão 

embargada a fundamentação a seguir: “Afasto a preliminar de ausência de 

prévia avaliação judicial, tendo em vista que a devida pericia foi realizada 

posteriormente, não trazendo prejuízos as partes, a que foi dada 

oportunidade de participarem da aludida produção de prova. O valor da 

indenização será corrigido monetariamente (INPC) a partir do transito em 

julgado da sentença condenatória. Ante a sucumbência reciproca 

condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% do valor da diferença do 

montante indenizatório. Condeno os demandados ao pagamento de 50% 

das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, os 

quais arbitro em 5% do valor da diferença do montante indenizatório. Após 

o pagamento da indenização, expeça-se mandado definitivo de imissão de 

posse.” P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103941 Nr: 2610-24.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CARLOS MAGISTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a citação do executado se deu por meio de carta de 

citação e o aviso de recebimento não foi assinado pelo mesmo,determino a 

CITAÇÃO do executado pessoalmente, através do oficial de justiça.

 Indefiro o pedido de penhora online.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18391 Nr: 3028-79.2005.811.0046

 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: FRANCISCO GATTO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT, GISELY 

MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - OAB:8.488/MT

 CERTIFICO que os embargos de declaração opostos são tempestivo e 

considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes embargadas para, querendo, 

se manifestarem no prazo de cinco dias sobre os embargos opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20567 Nr: 1680-89.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para se manifestarem acerca 

dos documentos juntados nos autos às fls. 358/378, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 119065 Nr: 1612-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em vista que o réu foi 

devidamente citado, manifestou que possui advogado particular, porém 

decorrido o prazo da resposta à acusação esta não foi juntada, 

CERTIFICO tal situação e impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido mandado para intimar o réu a 

constituir advogado no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos 

autos serem remetidos à Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117138 Nr: 805-02.2018.811.0046

 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: MARIA BATISTA DOS SANTOS MISCHIATTI

 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:

 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.: 38571 Nr: 3270-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, CELSO 

FERNANDES PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para se manifestar 

acerca da petição juntada aos autos de fls., 1263 no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80000 Nr: 3193-77.2015.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAYLA CRISTIEN LIMA DE SOUZA, Cpf: 

97401714272, Rg: 1066165-4, Filiação: Valdina Pereira de Lima e José 

Adalberto de Souza, data de nascimento: 06/06/1989, brasileiro(a), natural 

de Rio Branco-AC, divorciado(a), Telefone 65 9815 5817. 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: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Em que pese à 

vítima não manter atualizado seu endereço e terminal telefônico, tenho que 

por si só não enseja a revogação das medidas concedidas, uma vez que 

em casos de violência domestica mostra-se razoável a ofendida estar 

fugindo do agressor e esquecer-se de comunicar dados pessoais ao 

Poder Judiciário. Assim, mantenho as medidas protetivas 

concedidas.Determino o traslado das principais peças aos autos 

principais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 25 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104084 Nr: 2657-95.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LÍDIA FILOMENA LOPES, Filiação: Euli 

Filomeno Lopes e de Manoel Pedro Filomeno Lopes, data de nascimento: 

09/06/1985, natural de Comodoro-MT, 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. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 22 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21246 Nr: 2288-87.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA FÉ LTDA

 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: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, JOSÉ MARIO SECCO - OAB:724, LEANDRO MARCIO 

PEDOT - OAB:2022/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte executada para se manifestar 

acerca da petição juntada nos autos às fls. 466, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 155-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte para que comprove, no prazo 
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de 05 dias, o protocolo dos documentos solicitados pelo INTERMAT 

diretamente naquele órgão conforme intimação de fls. 167, visto que os 

documentos acostados pela para requerente às fls. 171/174 não são os 

solicitados por aquele instituo às fls. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99158 Nr: 496-15.2017.811.0046

 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: CRISTIANO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 2553-79.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS NEVES, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, KATIA COSTA TEODORO - OAB:14435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente Kátia Costa Teodoro 

para que informe dados bancários e pessoais (RG e CPF/CNPJ) para a 

expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38480 Nr: 3179-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO AUGUSTO DE SOUZA, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, KATIA COSTA TEODORO - OAB:14435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente Kátia Costa Teodoro 

para que informe dados bancários e pessoais (RG e CPF/CNPJ) para a 

expedição de alvará judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 1341-28.2009.811.0046

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a partes para se manifestarem acerca 

do laudo do perito juntado nos autos às fls. 222/241, no prazo comum de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 3183-72.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCUPIRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/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 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos às fls. 457/460, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122256 Nr: 3051-68.2018.811.0046

 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: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122398 Nr: 3112-26.2018.811.0046

 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: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122525 Nr: 3168-59.2018.811.0046

 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 ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 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 
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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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001435-41.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (AUTOR(A))

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001435-41.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME, MARCIO EDILMAR QUINTEIRO 

FIGUEIREDO, JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Conforme se observa do pedido inicial, o 

autor, ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com 

as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. A lei que regulamentou a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060/50, o qual teve 

seus artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 expressamente revogados pelo 

Código de Processo Civil de 2015. Dispõe o artigo 98 do 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. Destaco, ainda os §§ 2º e 3º do 

artigo 99 do citado diploma normativo: §2º O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República afirma que: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Em que pese o disposto no §3º 

do artigo 99 do CPC, este deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Correta a decisão singular que 

indeferiu o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao 

agravante, pois não logrou êxito em trazer documentação que 

comprovasse sua condição de carência de recursos que alega na 

petição, não bastando a simples declaração de insuficiência econômica 

para a concessão do benefício da justiça gratuita. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70047330295, Décima 

Sétima Câmara Cível,... (TJ-RS - AI: 70047330295 RS , Relator: Luiz Renato 

Alves da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2012, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) Pois bem. O 

simples fato da embargante possuir em seu desfavor ações executivas 

não significa que não pode arcar com as custas do processo tanto é que 

tal beneficio não é extensível à empresas em recuperação judicial de 

forma genérica. Neste sentido: EXIGÊNCIA LEGAL PARA RECOLHIMENTO 

DE CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA DE DEPÓSITO JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. Não há amparo 

legal para que a empresa em recuperação judicial deixe de recolher as 

custas processuais e realize o depósito judicial. Ao contrário, o inc. II do 

artigo 5º da Lei nº 11.101 /2005 dispõe serem inafastáveis as custas 

processuais devidas em processos movidos por credores contra as 

empresas que se encontrem nessa situação. O depósito recursal, 

também, é exigível, porquanto, à luz do artigo 103 da Lei de regência, ao 

revés do que ocorre na falência, o deferimento do pedido de recuperação 

não enseja a perda do direito de administração ou indisponibilidade de 

bens da empresa. Desse modo, porque a recorrente não efetuou o 

depósito recursal e não recolheu as custas processuais, encontra-se 

deserto o apelo por ela interposto. 2. Recurso não conhecido. (TRT-10 - 

Recurso Ordinário RO 1976201100410001 DF 01976-2011-004-10-00-1 

RO (TRT-10) Data de publicação: 11/10/2012) 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. Com efeito, 

não há nos autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do 

autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento que comprove o 

alegado. Assim, intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290). P. I. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada à central de mandados 

para cumprimento. Assim, fica a parte autora intimada a comprovar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça em cinco dias sob pena de 

devolução pelo oficial de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68660 Nr: 2018-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MONTANARI DE ARAÚJO, 

ROSEMEIRE MONTEIRO PAULINO, SAULO ORTEGA TISOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA - OAB:3186/RO

 Fica o denunciado Nelson Montanari de Araújo intimado por meio de seu 

advogado a apresentar os memoriais finais no prazo legal sob pena de ser 

certificada a desídia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 3572-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Fica a parte denunciada intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95997 Nr: 4817-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLINGER CAMPELLO DA SILVA, CLEITON 

VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Fica a parte denunciada intimada a apresentar alegações finais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110478 Nr: 5475-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS, FDMA, GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte denunciada intimada a querendo apresentar contrarrazões 

de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92039 Nr: 2987-29.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GABRIEL WASTWSKI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte denunciada intimada a apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 2311-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR SANTANA, PAULO RICARDO 

MORAES TUSSOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT

 Fica a parte requerida intimada a apresentar contrarrazões de recurso de 

apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112082 Nr: 6187-10.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MIGUEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Fica a parte denunciada intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74043 Nr: 750-56.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER VALIANE FERREIRA, LUCIMAR 

LOPES VIEIRA, JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:12482

 Fica intimado, por meio de seu advogado o acusado Vagner e Lucimar 

para apresentarem suas derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125989 Nr: 4562-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICIO NOGUEIRA DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS

 Fica a parte requerida intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81377 Nr: 3652-79.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO 

- MT, LUIZ ROBERTO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Fica a parte requerida intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64362 Nr: 2535-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE BENITES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerida intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82054 Nr: 3974-02.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE FREITAS, ROGÉRIO 

ANTERO DOS SANTOS, JHONES GRAVA DE SOUZA, LUCIANO ANTERO 

DOS SANTOS, JOÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Fica a parte denunciada intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 6255-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENNON SOUSA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Fica a aprte requerida intimada a apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93756 Nr: 3741-68.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR ELSON RODRIGUES 

BARBOSA, já qualificado nos autos, às penas do artigo 243, caput, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, na forma do art. 

69, do Código Penal.PASSO A DOSAR A PENAO art. 243, do ECA, prevê 

como pena, detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.Em atenção 

ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao 

disposto no art. 59 do Código Penal, observo que in casu:a)A culpabilidade 

do réu em nada extrapola a elementar do tipo;b)Quanto aos antecedentes, 

considera-se o réu portador de bons antecedentes;c)Não consta nos 

autos elementos que apontem negativa ou positivamente em relação a sua 

conduta social;d)Sua personalidade é do homem médio;e)Os motivos do 

crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;f)O 
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comportamento da vítima em nada contribuiu para ocorrência do 

delito;g)As consequências do crime não são graves.Nestes termos, 

considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA BASE no 

patamar de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.Não há qualquer 

agravante ou atenuante a serem observadas.Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição de pena, que possam alterar a reprimenda 

imposta, sendo assim, TORNO DEFINITIVA A PENA DE 02 (dois) anos de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.Considerando os mesmos critérios para 

fixação da pena anteriormente cominada, tendo por norte que os dois 

delitos são idênticos, inclusive nas circunstancias, aplico ao segundo 

delito a pena de 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.DO 

CONCURSO MATERIALConsiderando o disposto no art. 69, do Código 

Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, torno total a pena do 

sentenciado em 04 (quatro) anos de detenção e 20 (vinte) 

dias-multa.Diante do disposto na alínea ‘c’, do §2º, do artigo 33, do CP, fixo 

o regime aberto para cumprimento de pena.Diante da condenação privativa 

de liberdade que ora se opera, é cabível a substituição...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70147 Nr: 3090-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BISPO GOMES RIEVERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta 

na DENÚNCIA para CONDENAR EMERSON BISPO GOMES RIEVERT, já 

qualificado nos autos, às penas do art. 155, §2º, do Código Penal; ainda, 

com fundamento nos artigos 109, inciso V, c/c 115 e artigo 107, IV, todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, em relação ao 

delito previsto no artigo 307, caput, do CP.PASSO A DOSAR A 

PENAAtento ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:a) culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a 

reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos 

elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da 

conduta desta natureza;b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no 

campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua 

vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui 

registro de antecedentes, que deixo de valorar, para assim fazê-lo em 

momento oportuno;c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, 

inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, 

dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da 

conduta social, melhor seria a inserção social . Pelo que dos autos consta, 

há que se ressaltar, não há elementos capazes de auferir tal quesito;d) 

personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os 

seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante 

para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer 

personalidade desviada do homem médio; e) motivos do crime - é a razão 

de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, 

podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo 

não são justificáveis...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 2311-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR SANTANA, PAULO RICARDO 

MORAES TUSSOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia, para 

CONDENAR os réus Paulo Ricardo Moraes Tussolini e Valteir Santana, já 

qualificados nos autos, as penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e, 

ABSOLVÊ-LOS da imputação do art. 35, caput, da referida lei, o que faço 

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.PASSO A 

DOSAR A PENA1 – Do réu Paulo Ricardo Moraes TussoliniA pena prevista 

ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme preceitua 

o art. 33, caput, Lei 11.343/2006.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que:a) culpabilidade do réu - como 

sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos 

merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu 

da normalidade da conduta desta natureza;b) antecedentes - trata-se de 

tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato 

criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Não há nada 

nos autos que apontem negativamente;c) conduta social - é o papel do réu 

na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da 

vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente 

considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social . Pelo 

que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem 

positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;d) personalidade - 

deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros 

de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual 

tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade 

desvirtuada da do homem médio; e) motivos do crime - é a razão de ser de 

alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser 

utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são 

justificáveis...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88660 Nr: 1766-11.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAYM LUCAS CHAVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e 

CONDENO Braym Lucas Chaves Mateus, qualificada nos autos, às penas 

do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.PASSO A DOSAR A PENAA 

pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, 

conforme o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu - como sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que a acusada possui antecedentes imaculados, por 

força do disposto na súmula 444, do STJ;c) conduta social - é o papel do 

réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, 

da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente 

considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social . Pelo 

que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem 

positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;d) personalidade - 

deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros 

de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual 

tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade 

desvirtuada da do homem médio; e) motivos do crime - é a razão de ser de 

alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser 

utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são 

justificáveis . São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;f) 

circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81616 Nr: 3781-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

pretensão acusatória exposta na denúncia para CONDENAR o réu 

Anthony Bruno de Araújo Sokolowski, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso, nas sanções do 217-A, por duas vezes, do Código Penal, 

nos moldes do artigo 71, do Estatuto Repressivo.PASSO À DOSIMETRIA 

DAS PENA.A pena que era prevista para o crime consiste em reclusão de 

08 (oito) a 15 (quinze) anos, nos termos do artigo 217-A, do Código 

Penal.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo:I) a culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a 

reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos 

elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da 

conduta desta natureza;II) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no 

campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua 

vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado não possui 

antecedentes criminais maculados;III) conduta social - é o papel do réu na 

comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da 

vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente 

considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social . Pelo 

que dos autos consta não vislumbro elementos a embasar qualquer 

circunstância que o beneficie ou prejudique neste aspecto;IV) 

personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os 

seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante 

para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer 

personalidade desviada do homem médio; V) motivos do crime - é a razão 

de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, 

podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo 

não são justificáveis . São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal 

infringido;VI) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus 

operandi”...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60088 Nr: 1833-15.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o presente feito, para a parte requerida, caso queira, 

apresentar suas contrarrazões, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26214 Nr: 330-95.2008.811.0046

 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: MARTA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS SOUZA DA SILVA, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37904 Nr: 2602-57.2011.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DO NUCLEO DA POLICIA MILITAR 

DE CAMPOS DE JULIO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21922 Nr: 2933-15.2006.811.0046

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO FRANQUINI - ME, CLEMENTINO 

FRANQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS DA 

SILVA - OAB:15641, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA POSTAL FRANQUINI 

- OAB:11139-A

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução interposta pelo Banco Bradesco em face 

de Clementino Franquini.

 Vislumbro que a (o) executada (o) foi citada (o) pessoalmente do teor da 

presente demanda.

A exequente pugnou pela suspensão do presente feito por 01 (um) ano, à 

fls. 134.

É o relato do necessário.

 Decido.

 Assim, tendo em vista que não obstante a (o) executada (o) devidamente 

citada (o), esta até a presente data não realizou qualquer aceno no 

sentido de efetuar o pagamento da dívida, razão pela qual o requerimento 

apresentado pela exequente é medida que se impõe.

Nesta senda, DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com base art. 40 e ss. LEF c/c art. 921,§1º, CPC e art. 580, 

ambos da CNGC/MT;

 Com a suspensão, REMETA os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 

01 (um) ano, DEVENDO o mesmo ficar alocado em escaninho próprio.

 DECORRIDO O PRAZO SUPRA, certifique-se e intimem-se a (o) exequente 

mediante REMESSA DOS AUTOS, para manifestar-se nos autos indicando 

bens passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, com as 

advertências em que dispõe o art. 580, § 2º, CNGC/MT.

 Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens penhoráveis, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 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.: 68690 Nr: 2044-80.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO APARECIDO ZANETTI

 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:

 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 a suspensão 07/05/2018, 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 
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o fim específico de determinar ao INSS que restabeleça 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.CComodoro/MT, 13 de dezembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129060 Nr: 5837-85.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VALIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Fica a parte requerida intimada a juntar os documentos que faz referência 

sua petição juntada em 10/12/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72736 Nr: 225-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ANTONIO GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO P. DA SILVA - 

OAB:3741-MT, DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882/O, EDUARDO MARIOTTI - OAB:25672/RS, 

GABRIELA VITIELLO WINK - OAB:OAB/RS 54018

 Tendo em vista a juntada de memoriais pelo autor, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar o requerido para, no prazo de 15 dias, 

apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113895 Nr: 6940-64.2017.811.0046

 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): MAICON CAVALCANTE DE PAULO - ME, 

MAICON CAVALCANTE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora, para querendo, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108880 Nr: 4868-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida (ref.: 29), 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte exequente 

para, querendo, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86979 Nr: 1212-76.2016.811.0046

 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 - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25.630, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320

 Tendo em vista o teor da certidão de ref: 18, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

manifestar-se no feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76367 Nr: 1722-26.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO FERNANDES DE JESUS, Rg: 

43585348-X, Filiação: Augusto Alves da Silva e Maria Jose Fernandes, 

data de nascimento: 04/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Fernandópolis-SP, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65-9953-1055. 

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 PROCEDENTES os pedidos formulados 

na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ROGÉRIO FERNANDES DE 

JESUS, já qualificado nos autos, como incursos nas penas do art. 155, 

§4º, inciso I, do Código Penal, conforme os fatos a eles imputados na 

denúncia, pelo que passo a individualizar a pena.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 há 

registro de condenação anterior transitada em julgado, conforme se 

depreende da folha de antecedentes criminais juntada às fls. 121-127; 

poucos elementos foram verificados a respeito da conduta social e da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; 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 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.Não há circunstâncias atenuantes ou 

agravantes a serem consideradas.Inexistentes quaisquer 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.O regime de cumprimento da pena 

será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º do Código Penal, vez 

que a pena fixada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente, bem 

como considerando que as circunstâncias judiciais lhes são 

favoráveis.Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena 

do condenado por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo 
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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).O condenado poderá apelar em 

liberdade, tendo em vista que teve a pena privativa de liberdade 

substituída por restritiva de direitos.Quanto à indenização mínima a ser 

arbitrada em favor da vítima, 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.Isento o réu do pagamento das 

custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se 

as seguintes providências:a)lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)expeça-se guia de execução definitiva do condenado;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 identificação estadual e 

federal;Publique-se. Registre-se. Intimem-se.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 28 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106189 Nr: 3639-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, DEFENSORIA PÚBLICA 

DA COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Código 106189

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Exoneratória de alimentos interposta por MIGUEL LÚCIO 

ALVES DE ASSIS em face de VITOR RAFAEL ALVES BRITO DE ASSIS 

todos devidamente qualificados.

 Considerando que a carta precatória expedida nos autos restou 

infrutífera, intime-se o requerente/exequente, mediante remessa eletrônica 

do feito/ publicação no DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o novo endereço do réu/executado.

 Sendo a parte autora/exequente patrocinada pela Defensoria Pública, 

aguardem-se os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias ante o 

teor do decidido nos autos de cód. 121560.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 2003-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR YAMAMOTO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY ROCHA FINOTTI - 

OAB:690/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 37304

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando ODAIR 

YAMAMORO ARAÚJO, condenado à pena unificada de 04 (quatro) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Às fls. 71-72 consta o cálculo de sua pena, consignando o término da 

mesma para o dia 31/10/2015.

O Ministério Público manifesta pela extinção da pena imposta ao 

recuperando às fl. 75.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de ODAIR YAMAMORO ARAÚJO, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao item 5.15.18.2 da CNGC.

P.R.I.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 02 de junho de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000212-53.2018.8.11.0046. REQUERENTE: FABIANA OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 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 de MÉRITO. Os pedidos da autora são procedentes. 

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de 

indenização por danos morais, promovida por FABIANA OLIVEIRA DA 

SILVA requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade do débito de 

R$ 300,31. (Trezentos reais e trinta e um centavos), com ocorrência em 

22/09/2014, referente ao contrato n° 760310392000049, conforme extrato 

da Serasa em anexo. Para tanto, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano. Em preliminar arguiu o Indeferimento da 

petição inicial e a ocorrência da prescrição. Afasto desde já as 

preliminares arguidas por entender pela não ocorrência da prescrição, 

assim como pelo deferimento da petição inicial, senão vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo 

o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do 

prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, 

carece de interesse processual a recorrente. 2. No que se refere ao 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por 

instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por 

tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) 

anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 
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do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos 

para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de 

responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/12/2014, DJe 15/12/2014) Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela 

autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se 

entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, 

atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta 

investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, 

fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações 

negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte 

ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

Súmula 385 do STJ e entendimento da turma recursal do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da 

suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal 

circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos 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 do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor 

de R$ 300,31. (Trezentos reais e trinta e um centavos), com ocorrência 

em 22/09/2014, referente ao contrato n° 760310392000049, conforme 

extrato da Serasa em anexo. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; 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). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 14 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ELIAS MACEDO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000210-83.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LEANDRO ELIAS MACEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 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 de MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes. Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débitos com pedido de indenização por danos morais, 

promovida por LEANDRO ELIAS MACEDO requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 
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de inexigibilidade do débito de R$ 115,44 contrato 0218540006. Para tanto, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Em preliminar arguiu 

o Indeferimento da petição inicial e alegou ter juntado contrato escrito, bem 

como cópia dos documentos pessoais da autora: "As partes firmaram 

contratos de prestação de serviços (Docs. 01), por meio dos quais a Parte 

Autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 99655 - 4207, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Veja que os contratos celebrados entre as partes possuem todos 

os dados da Parte Autora e do pacote de serviços contratado, bem como 

está devidamente assinado pela Parte Autora e acompanhado de cópia de 

seus documentos pessoais, o que comprova a veracidade dos 

instrumentos e a existência da relação jurídica entre as partes." Em que 

pesem as alegações trazidas, não há nos autos documentos que 

corroborem com as mesmas. Ademais, afasto a preliminar de ausência de 

documento indispensável para propositura da demanda. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

Súmula 385 do STJ e entendimento da turma recursal do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da 

suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal 

circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos 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 do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor 

de R$ 115,44 contrato 0218540006, conforme extrato da Serasa em 

anexo. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 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). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 14 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-71.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MICHELIN FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 
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8010244-71.2013.8.11.0046. REQUERENTE: SUELEN MICHELIN FORTES 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. SUELEN MICHELIN FORTES ingressou com ação 

de indenização por danos morais em face de EUCATUR – EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Devidamente 

citada/intimada (ID n. 16510201), a requerida não compareceu à audiência 

de instrução e julgamento, pelo que restou a mesma prejudicada. Assim a 

parte autora pleiteou a decretação da revelia, bem como o julgamento da 

lide. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Diante da ausência injustificada da 

requerida, com base no art. 20 da Lei 9.099/95, devem ser reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Anoto, por oportuno, que 

a revelia da Requerida não implica necessariamente, em procedência do 

pedido inicial, já que as questões de direito não sofrem as consequências 

do art. 319 do CPC. Com isso, restando incontroversos os fatos narrados 

pela parte autora em sua inicial, e atendendo aos termos do artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Versa o presente feito sobre pedido de reparação civil em 

decorrência dos alegados danos morais sofridos pela Reclamante, em 

virtude de diversos contratempos na viagem contratada com a Reclamada 

com destino de Cáceres à Comodoro. A Reclamante sustenta ter 

experimentado uma série de transtornos ao embarcar no ônibus de volta 

para Comodoro, visto que ao se deslocar ao seu assento, gravado no 

bilhete de emissão como sendo a poltrona “31”, a mesma se encontrava 

ocupada, assim, teve que se acomodar em outro assento que no momento 

estava disponível. Ocorre que, ao chegar na cidade de Pontes e Lacerda, 

teve novamente um contratempo, vez que aquela poltrona também estava 

vendida a outro passageiro. Solicitado auxílio ao motorista o mesmo lhe 

encaminhou a poltrona de número “05”, sendo que esta também já estava 

sendo ocupada por passageiro. Solicitado novamente auxílio ao 

funcionário responsável pela empresa no município de Pontes e Lacerda, 

o mesmo orientou a requerente a aguardar o final do embarque para 

descobrir uma poltrona disponível. Ao fim do embarque descobriu apenas 

uma poltrona livre no andar inferior que se encontrava próxima ao 

banheiro. Ressalta que adquiriu a poltrona no andar superior do veículo 

pois na época se encontrava gestante com fortes enjoos. Diante dessas 

circunstâncias, postula reparação por danos morais. Nesse passo, 

registro que a ocorrência dos fatos narrados na peça inaugural restou 

incontroversa nos autos, cingindo-se a discussão à possibilidade de 

responsabilização da Reclamada pelos transtornos deles oriundos. A meu 

juízo, restou evidenciada a ocorrência de diversas falhas na prestação do 

serviço contratado, situação que enseja a reparação por dano moral 

vindicada na inicial. Primeiro, restou evidenciada a prática de overbooking, 

tese do Reclamante diante da ausência de provas quanto a eventuais 

fatos que pudessem justificar o ocorrido e rechaçar a alegação exposta 

na inicial. Segundo, o descaso da empresa demandada no tratamento 

dispensado à Reclamante, uma vez que não foi dada a atenção 

necessária a passageira. No que tange aos danos experimentados pela 

Reclamante, ressalte-se que a Reclamada não prestou atendimento 

adequado á passageira, ao menos não há prova nos autos do contrário. 

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviços e não verificada 

qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais causados, sendo estes in re ipsa, prescindindo de prova da sua 

efetiva ocorrência. Não há que se falar em mero dissabor, havendo 

efetiva falha na prestação do serviço contratado. Passo, então, à análise 

do quantum indenizatório, para isso sendo necessário examinar as 

peculiaridades envolvidas no caso concreto, a gravidade do dano e as 

condições sócio-econômicas do ofensor e do ofendido. Outrossim, o valor 

estabelecido deve proporcionar a justa satisfação à vítima, compensando 

o abalo experimentado, e, em contrapartida, alertar o ofensor sobre a 

conduta lesiva, impondo-lhe impacto financeiro capaz de dissuadi-lo da 

prática de novo ilícito, sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa. 

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida 

ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum 

indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade Assim, sopesando tais 

circunstâncias, arbitro os danos morais em R$2.500,00, montante que 

considero adequado para compensar o dano sofrido, sem ensejar 

enriquecimento indevido. Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por SUELEN 

MICHELIN FORTES em face de EUCATUR – EMPRESA UNIAO CASCAVEL 

DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, e CONDENO ao pagamento de 

danos morais em R$2.500,00. Saliento que em relação aos 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 do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). 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). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 14 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-03.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010244-03.2015.8.11.0046. REQUERENTE: MARCELO ADRIANO BOFF 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos Ressai dos autos que as partes 

transigiram, conforme juntada de petição documento de ID n.º 15777204. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos autos, não há 

razão para prosseguimento da demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta seus efeitos 

legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo “Codex”. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 14 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002303-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

MAIKI APARECIDO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002303-30.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ERONILDES DE SOUZA SALES, MAIKI APARECIDO ROCHA 

DE SOUZA Vistos etc. Devolvo os autos à Secretaria para que se proceda 
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à juntada das informações bancárias relacionadas no ofício de ID 

16756269. Assim, com a juntada de informações sigilosas, processe-se 

em segredo de justiça. Ainda, detrai-se que o autor MAIKI APARECIDO 

ROCHA DE SOUZA até o presente momento deixara de anexar ao feito 

procuração a seu causídico. Assim, intime-se a advogada subscritora da 

petição inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

instrumento procuratório, sob pena de ineficácia dos atos até então 

praticados com relação ao demandante MAIKI APARECIDO ROCHA DE 

SOUZA (Art. 104, § 2º do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001871-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001871-11.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: NILDA RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Inicialmente, 

intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra a decisão de ID 14757207, sob pena de multa diária, já arbitrada 

em R$ 100,00 (cem reais), devendo juntar aos autos, na sequência, o 

comprovante de exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito. Por outro lado, intimem-se as partes para, no mesmo 

prazo supra, especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial 

(CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a produção de 

prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I do CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Às providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

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:

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000499-27.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLEITON NELSON DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção do feito, conforme já 

consignado no despacho de ID 15131672. Decorrido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de dezembro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003419-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003419-71.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: ALL- AMERICA LATINA 

LOGISTICA MALHA NORTE S/A Vistos etc. A petição de ingresso não 

preenche os requisitos constantes do art. 319, inciso II do CPC, à medida 

que não há a nominação e qualificação da proprietária do veículo objeto de 

bloqueio pela parte requerida. Dessa forma, promova a parte autora a 

regularização do polo ativo da ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT (RÉU)

ADILSON SARAIVA TAQUES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002045-20.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSEMARY RODRIGUES DE MOURA RÉU: ADILSON SARAIVA TAQUES, 

DETRAN - MT Vistos etc. O processo caminha para fase de saneamento e 

organização (Art. 357 do CPC). Todavia, necessário se faz que a 

Secretaria do juízo proceda à certificação do decurso de prazo para 

apresentação de defesa por parte do réu ADILSON SARAIVA TAQUES. 

Ainda, verificada a ausência dos litigantes à audiência de tentativa de 

conciliação (ID 16486124), deixo de condená-los ao pagamento da multa 

estipulada no Art. 334, § 8º do CPC. Lado outro, intimem-se as partes para 

em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 

357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova 

pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a 

produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de 

pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com 

anotações para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

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:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111105 Nr: 1677-28.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE ALVES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111080 Nr: 1667-81.2018.811.0010

 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: ALZIRA DE FÁTIMA ALEGRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109466 Nr: 917-79.2018.811.0010

 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: MARLENE GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 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: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 213191 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/03/2019 às 16hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96116 Nr: 4273-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI RUSSI, SELUI LURDES REBESCHINI, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestar sobre a juntada retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 1164-31.2016.811.0010

 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: IVONEIDE FEITOSA SANTOS QUIRINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

POSTUMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOGLI BRANCO - 

OAB:21380/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12.009 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48032 Nr: 3311-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Gonçalves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO, WILSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2403-12.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 213205 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 19/03/2019 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 852-65.2010.811.0010

 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: ROSEMARY DOS REIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Diante do exposto, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos deduzidos na petição 

inicial, formulados por ROSEMARY DOS REIS SANTOS em face de 

MUNICÍPIO DE JACIARA. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a 

exequibilidade permanecer suspensa, nos termos do disposto no §3°, do 

Art. 98, NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.Jaciara - MT, 13 de 

Dezembro de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50983 Nr: 2860-44.2012.811.0010

 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: MARCIA PEREIRA FERREIRA, MAURO ANTONIO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida 

por MARCIA PEREIRA FERREIRA E MAURO ANTONIO FERREIRA, e, 

consequentemente, DECLARO pertencer-lhes o domínio, do imóvel 

descrito na petição inicial, pela prescrição aquisitiva, o que faço com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Deverá a presente 

sentença servir de título para abertura de novas matrículas, atentando-se 

para a divisão estabelecida à fl. 07, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis de Jaciara/MT, município onde encontra-se situado o 

imóvel em questão.O mandado deverá conter a completa descrição do 

perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a 

comple ta  qua l i f i cação dos  requeren tes .Sem cus tas  e 

honorários.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao CRI local para que 

proceda a abertura de novas matrículas dos imóveis em questão, e após 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24661 Nr: 902-62.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 2687-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATILA XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54251 Nr: 2730-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA SILIVANIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27423 Nr: 1006-20.2009.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos etc.

Ante a concordância das partes, homologo os cálculos apresentados pela 

contadoria judicial às fls. 208/213.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, voltem conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 105-76.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, VALMIR LUIZ 

GUEDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., USINA 

JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737, José 

Armando da Glória Batista - OAB:41.775 - SP, Mariana Aravechia 

Palmitesta - OAB:299.951 - SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062 MT

 Vistos etc.....: f) a extensão dos danos.De outra banda, verifica-se a 

necessidade de realização de perícia. Sendo assim, NOMEIO perito a 

pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, sediada na Avenida 

Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP nº 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, e-mai l : 

contato@realbrasil.com.br, a fim que indique profissional Engenheiro 

Eletricista, que deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC). Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

nomeação e indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem como 

apresentar quesitos (Art. 465 do CPC).Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito 

para que, aceitando o encargo, formule a propostas de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, manifestem-se as partes em igual 

prazo, recolhendo o valor total que, no caso, serão suportados pela parte 

requerida e denunciada, vez que pleitearam a produção da prova, 

devendo depositá-los no prazo de 05 (cinco) dias a partir da proposta do 

perito.Caso seja aceita a proposta, intime-se o Sr. Perito a fim de que 

agende data, hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a 

este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil 

para que sejam efetuadas as intimações necessárias.Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da avaliação, para entrega do 

laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no Art. 473 do Código 

de Processo Civil.Em tempo, defiro a produção de prova documental 

complementar, com a juntada de documentos até 05 (cinco) dias antes da 

audiência.Por fim, a necessidade da produção de prova oral será 

sopesada após a vinda do laudo e manifestação das partes sobre ele, 

devendo as partes observarem o disposto no art. 357, § 6º do CPC. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33478 Nr: 1037-06.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Solange Maria da Rocha, 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

RPV acostado à fl. 208.

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores fl.212.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 550-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3563/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 Vistos etc.....De outra banda, quanto ao requerimento de suspensão do 

cumprimento de sentença, verifica-se que na Ação Rescisória que tramita 

perante o E. TJMT sob nº 142460-71.2016.8.11.0010 – Código 142460 foi 

indeferido o pedido de suspensão da sentença prolatada neste 

feito.Assim, indefiro o pedido de sobrestamento deste cumprimento de 

sentença, tendo em vista a decisão emanada pelo Colendo TJMT, bem 

como por não restar evidente qualquer prejudicialidade ao executado 

neste momento. Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

588.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12933 Nr: 1783-15.2003.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Vistos etc.
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Defiro o pedido da parte exequente à fl.295.

Assim, intime-se o causídico César Gilioli para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove nos autos a transferência do valor devido à seguradora 

exequente.

Em caso de não cumprimento, determino a restituição da aludida quantia 

em juízo, no mesmo prazo, sob pena de penhora online.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22238 Nr: 1050-10.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS E CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 137.

Assim, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

tentativa de conciliação.

Atende-se a secretaria ao endereço fornecido à petição retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38293 Nr: 124-20.1993.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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 MARTINS FRANÇA, ARLETE DOS ANJOS 

FRANÇA, FRANCISCO MARTINS FRANÇA, TEREZINHA DE JESUS 

BEVILACQUA, TEREZINHA DE FRANÇA TABOSA, MANOEL ELIAS 

TABOSA, RAIMUNDO MARTINS FRANÇA, CELIA MOREIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSÉ DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o pedido da parte autora e DETERMINO a expedição do competente 

Alvará Judicial em seu favor, na conta informada à fl. 129.

Proceda o Sr. Gestor, com os atos necessários para a liberação do 

dinheiro depositado em Juízo.

Com a liberação dos valores, remetam-se os autos ao arquivo definitivo 

com as anotações e baixas de estilo.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25441 Nr: 1865-70.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - OAB:PROCURADORA FED

 Vistos etc.

Inicialmente verifico que o precatório/RPV expedido às fls. 146/147 foram 

levantados, conforme se nota nos alvarás de levantamento acostados às 

fls. 156/186.

De outro lado, quanto aos RPV expedidos às fls. 172/173 verifico que 

estes não foram levantados até então, mesmo com decisão homologatória 

dos cálculos e consequente determinação para expedição das RPV.

 Pelos motivos expostos acima, defiro o pedido do autor.

Portanto, cumpra-se conforme decisão à fl. 170.

Com o levantamento dos valores, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30488 Nr: 2721-97.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:297608, JOSEANE MALHEIROS 

ALVIM PARMIGIANI - OAB:18564

 Vistos etc.

Devidamente intimado para se manifestar acerca do cálculo elaborado pela 

Contadoria Judicial, comparece o executado às fls. 306/308 postulando 

pela retirada da tarja de segredo de justiça dos autos, bem como pela 

devolução do prazo para manifestação, já que esta não pôde retirar cópia 

da planilha de débitos por conta da tarja de segredo de justiça fixada nos 

autos.

Pois bem.

Primeiramente, defiro o pedido do executado, tendo em vista que não 

houve qualquer decisão determinando o processamento dos autos em 

segredo de justiça.

Assim, proceda a secretaria os atos necessários para retirada do sigilo 

nos autos, bem como inclua como advogada do executado a Dra. Joseane 

Malheiros Alvim Parmigiani.

Por fim, intime-se a exequente para que, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca do cálculo elaborado, sob pena de 

preclusão.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104150 Nr: 8260-63.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Tendo em vista a ausência justificada da requerente, 

redesigno a audiência para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 13:30. Sai o 

advogado intimado, com advertência de trazer as testemunhas e a parte 

para a solenidade designada. Intime-se o INSS. Cumpra-se. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59623 Nr: 3131-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 363 de 730



 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Quagliotti Salamone - 

OAB:103.587 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por OMNI S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de CARLOS ROBERTO 

BERNARDI, partes devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente comparece aos autos à Ref. 146 informando o 

pagamento do valor do débito efetuado pelo executado, requerendo a 

extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

De outra banda, defiro o pedido de baixa de restrição do veículo 

Dodge/RAM 2500, placa NPH-1037, via sistema RENAJUD, eis que 

determinado à Ref. 18, como também, baixa de negativação dos dados do 

requerido, uma vez que foi deferida à Ref. 81.

Ademais, desconstituo a penhora recaída sobre o imóvel denominado 

Fazenda Satélite, matriculada sob nº R/11.436 no CRI local, determinando, 

ainda, a retirada de eventual averbação de penhora realizada na referida 

matrícula.

Publique-se. Intimem-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 8455-48.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º 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).

 Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, 

ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel 

(Art. 344 do CPC).

Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84682 Nr: 4538-55.2016.811.0010

 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): ADEMIR GASPAR DE LIMA, MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681, RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o Requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA nas 

sanções do artigo 12, inciso III da Lei de Improbidade Administrativa, que 

passo a especificar, pois tenho que tais sanções são 

suficientes....CONDENO, ainda, o MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, na obrigação 

de fazer consistente na exoneração de todos os servidores contratados 

temporariamente ou nomeados para cargos comissionados, cujas funções 

exercidas, não se coadunam com estes, os quais estão nominados nos 

quadros demonstrativos dos itens 2.2, 2.4 e 2.5 da inicial e item 2, subitem 

“a” e “b” da manifestação de Ref. 77, bem como outros que, embora não 

nominalmente descritos na presente ação, se encontrem nas mesmas 

condições dos servidores comissionados que exercem atribuições 

atinentes aos cargos previstos no concurso público nº 001/2014; no 

retorno de todos os servidores em desvio de função aos cargos de 

origem; bem como na nomeação dos candidatos classificados/aprovados 

no concurso público n° 001/2014, ao menos na mesma quantidade de 

vagas realmente existentes para o cargo, as quais são iguais ao número 

de servidores contratados precariamente, descontando-se o número de 

servidores efetivos que estavam em desvio de função e deverão retornar 

aos cargos de origem, tudo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), a ser aplicado na pessoa do atual gestor....Jaciara/MT, 14 

de dezembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003493-28.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LUZINETE MONTEIRO DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao 

teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta 

orientação dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em 

audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção 

dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número 

de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 364 de 730



do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 13 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002453-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PULQUERIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO LUKASEVICIUS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002453-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ADRIANA PULQUERIA DA SILVA REQUERIDO: OSWALDO LUKASEVICIUS 

JUNIOR Vistos etc. Verificada a necessidade de produção de prova oral 

para melhor deslinde da controvérsia, especialmente quanto à apropriação 

do veículo da requerente, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 13h30min. A contar da intimação 

desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) 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 testemunhas arroladas 

pela Defensoria Pública, nos termos do art. 455, § 4º, inciso IV do CPC. A 

parte ré deverá promover o comparecimento das testemunhas, 

independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil. Ademais, arroladas testemunhas de oturas localidades, desde já, 

determino a expedição de carta precatória com a finalidade de que seja 

colhido o depoimento pessoal do demandado OSWALDO LUKASEVICIUS 

JUNIOR, assim como, das eventuais testemunhas arroladas pelo 

requerido. Por fim, defiro a produção de prova documental complementar, 

com a juntada de documentos até 05 (cinco) dias antes da audiência. Às 

providências. Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003404-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE SOUZA RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003404-05.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA CELIA DE SOUZA RAMALHO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

MARIA CELIA DE SOUZA RAMALHO E SILVA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE JACIARA/MT, ambos qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 

2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete 

“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”, tal competência, segundo prevê o §4º, do 

Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Ademais, no julgamento do IRDR Tema 01, o qual 

versa sobre a “Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, 

perante o Juizado Especial da Fazenda Publica, em observância ao art. 2º 

e § 4º, da Lei nº 12.153/2009” foi fixado a seguinte tese: “Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial”. Assim, em se tratando de competência 

absoluta, como acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício 

pelo Juiz. Portanto, considerando que a presente ação de cobrança foi 

proposta em desfavor do Município de Jaciara, tem-se que a competência 

para o seu processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. 

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão 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 DECISÃO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Diante das informações juntadas pela parte autora no petitório 

de ID 17078602 e anexos, verifica-se que a empresa prestadora de 

serviços de HOME CARE – QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME cessará o atendimento de HOME 

CARE à requerente, uma vez que houve o descumprimento do contrato 

pelo Estado de Mato Grosso. Assim, considerando a gravidade do estado 

clínico da parte autora e a necessidade de manutenção do tratamento, 

nomeio em substituição a empresa CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS 

EIRELI – EPP, cujo orçamento apresentado foi tomado como base de 

remuneração da empresa QUALYCARE, uma vez que foi o menor 

apresentado no feito. Assim, INTIME-SE a empresa nomeada para que 

inicie o tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. ADVIRTA-SE a 

empresa nomeada de que, MENSALMENTE, deverá apresentar relatório 

médico detalhado e legível, confeccionado por cada profissional envolvido 

no tratamento, narrando o atual quadro clínico do paciente, inclusive 

justificando os motivos que ensejarão a continuidade ou cessação do 

serviço contratado, bem como as Notas Fiscais correspondentes aos 

serviços e materiais dispensados para o tratamento. Deverá, ainda, emitir 

relatório descritivo acerca dos custos operacionais de cada serviço 

prestado, inclusive justificando a carga horária dispendida por cada 

profissional. Ademais, o relatório médico fornecido pela empresa, 

atestando a necessidade de prorrogação do tratamento, deverá projetar o 

prazo aproximado de sua prorrogação, e ser encaminhado a este juízo 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Por fim, consigna-se que o 

custo do tratamento será suportado pelo ente requerido – ESTADO DE 

MATO GROSSO, mediante a apresentação de nota(s) fiscal(is) relativa(s) 

a todo o período de prestação de serviço. A transferência do numerário 

(pagamento) será autorizada mediante apresentação de nota fiscal 

especificada, com demonstração analítica do valor e dos materiais 

utilizados na prestação do serviço autorizada judicialmente (Prov. 

02/2015-CGJ, artigo 11). Apresentadas as notas fiscais, dê-se vista dos 

autos ao ente público para manifestação, facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 11, §4º), tudo no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de 

numerários para custeio do tratamento. Tratando-se de prestação 

continuada, é obrigatória a renovação e apresentação periódica do 

relatório médico, mensalmente, sob pena de perda de eficácia da medida 

(Prov. 02/2015-CGJ, artigo 12). Outrossim, considerando que a empresa 

QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA-ME foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para cumprimento da 

liminar deferida nos presentes autos, dê-se vista dos autos ao MPE para 

ciência da ação e adoção de providências cabíveis. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))
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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 DECISÃO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Diante das informações juntadas pela parte autora no petitório 

de ID 17078602 e anexos, verifica-se que a empresa prestadora de 

serviços de HOME CARE – QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME cessará o atendimento de HOME 

CARE à requerente, uma vez que houve o descumprimento do contrato 

pelo Estado de Mato Grosso. Assim, considerando a gravidade do estado 

clínico da parte autora e a necessidade de manutenção do tratamento, 

nomeio em substituição a empresa CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS 

EIRELI – EPP, cujo orçamento apresentado foi tomado como base de 

remuneração da empresa QUALYCARE, uma vez que foi o menor 

apresentado no feito. Assim, INTIME-SE a empresa nomeada para que 

inicie o tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. ADVIRTA-SE a 

empresa nomeada de que, MENSALMENTE, deverá apresentar relatório 

médico detalhado e legível, confeccionado por cada profissional envolvido 

no tratamento, narrando o atual quadro clínico do paciente, inclusive 

justificando os motivos que ensejarão a continuidade ou cessação do 

serviço contratado, bem como as Notas Fiscais correspondentes aos 

serviços e materiais dispensados para o tratamento. Deverá, ainda, emitir 

relatório descritivo acerca dos custos operacionais de cada serviço 

prestado, inclusive justificando a carga horária dispendida por cada 

profissional. Ademais, o relatório médico fornecido pela empresa, 

atestando a necessidade de prorrogação do tratamento, deverá projetar o 

prazo aproximado de sua prorrogação, e ser encaminhado a este juízo 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Por fim, consigna-se que o 

custo do tratamento será suportado pelo ente requerido – ESTADO DE 

MATO GROSSO, mediante a apresentação de nota(s) fiscal(is) relativa(s) 

a todo o período de prestação de serviço. A transferência do numerário 

(pagamento) será autorizada mediante apresentação de nota fiscal 

especificada, com demonstração analítica do valor e dos materiais 

utilizados na prestação do serviço autorizada judicialmente (Prov. 

02/2015-CGJ, artigo 11). Apresentadas as notas fiscais, dê-se vista dos 

autos ao ente público para manifestação, facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 11, §4º), tudo no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de 

numerários para custeio do tratamento. Tratando-se de prestação 

continuada, é obrigatória a renovação e apresentação periódica do 

relatório médico, mensalmente, sob pena de perda de eficácia da medida 

(Prov. 02/2015-CGJ, artigo 12). Outrossim, considerando que a empresa 

QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA-ME foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para cumprimento da 

liminar deferida nos presentes autos, dê-se vista dos autos ao MPE para 

ciência da ação e adoção de providências cabíveis. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003515-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BOMFIM PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003515-86.2018.8.11.0010. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIAO BOMFIM PINTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL 

S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por 

SEBASTIÃO BOMFIM PINTO em desfavor de BANCO YAMAHA MOTO 

BRASIL S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. Afirma a parte 

autora que foi surpreendida com a negativação de seus dados a pedido 

da requerida, pelo débito de R$ 22.468,32 (vinte e dois mil quatrocentos e 

sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), decorrentes do contrato nº 

104180346484 supostamente firmado junto à parte demandada. Ocorre 

que, conforme aduz o requerente, jamais houve relação jurídica entre as 

litigantes a justificar a cobrança e posterior negativação. Assim, em sede 

de tutela antecipada postula pela retirada de seus dados dos órgãos 

protetivos de crédito e ao final seja a demanda julgada procedente, 

condenando a requerida nas verbas sucumbenciais. Juntou documentos à 

inicial. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do 

CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois, confirma-se a negativação dos 

dados da requerente pelo documento de ID 17083788, bem como, pela 

afirmação de que não é responsável pelo débito, o qual ensejou a 

propositura da presente ação. Ainda, há perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que o cadastro dos dados do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito lhe acarreta excessivo 

gravame e prejuízo. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão com relação à parte requerida, tendo em vista que a 

medida poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive, após a 

triangularização processual. Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão 

da tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida retire os 

dados da parte autora SEBASTIÃO BOMFIM PINTO dos cadastros de 

proteção ao crédito (SCPC/SERASA) sobre o débito discutido nesta 

demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior julgamento final. Para o 

caso de descumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) – Art. 297, CPC. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da 
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justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se os autos ao 

CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré 

para que compareçam à audiência designada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de dezembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003418-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA ANTONIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES NASCIMENTO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003418-86.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: SEVERINA ANTONIA DE OLIVEIRA EXECUTADO: THAMIRES 

NASCIMENTO MARQUES VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” ajuizada por SEVERINA ANTONIA DE OLIVEIRA em 

desfavor de THAMIRES NASCIMENTO MARQUES, 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 não visualizo nenhum dos 

requisitos necessários à concessão da almejada gratuidade da justiça 

pleiteada, considerando, neste aspecto, que não ficou demonstrado o 

estado de pobreza declarado a impossibilitar o pagamento das custas 

judiciais, tendo em vista que a autora possui crédito elevado a receber, no 

valor R$ 20.846,69 (Vinte mil, oitocentos e quarenta e seis e vinte reais e 

sessenta e nove centavos), não havendo qualquer indicio acerca da 

natureza do crédito. Logo, não consta nos autos qualquer evidência que o 

autor esteja em condição de miserabilidade econômica. 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, em vista da ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido de gratuidade 

da justiça. 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 Novo Código de Processo 

Civil. Não havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. Após, 

conclusos para ulterior deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 

de dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001855-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SERAFIM MARTINS (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)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e, ao requerido, para no 

prazo legal, manifestar acerca do referido laudo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FILHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MARIA DE SOUSA ABUCHAIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 53893 Nr: 2394-16.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDRDS, ND, ID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:2.316, TELMA RACHEL CANDIL - OAB:10292-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 208443 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/02/2019 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90810 Nr: 1768-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA ROSA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de Busca e Apreensão do veículo “marca Ford, 

modelo Fiesta, ano 2011/2012, cor Preta, chassi 9BFZF55A8C8221149, 

placa NTY-2352, nº Renavam 00332058751”, a fim de consolidar a posse 

e propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial ao 

requerente.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, pelos fatos e 

fundamentos supracitados. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado e nada postulado, 

certifique-se.Após, 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.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

11 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103656 Nr: 8005-08.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIDA CAMOLEZI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 VISTOS ETC,

Considerando já haver consumada a citação, intime-se ao requerido para 

apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

Jaciara-MT., 11 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.: 100972 Nr: 6639-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIMAR VIEIRA CAVALCANTE DE MOURA 

CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6639-31.2017.811.0010

Código 100972

VISTOS ETC,

 Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A, em face de Cleudimar Vieira Cavalcante De Moura 

Chagas, qualificados nos autos.

À ref. 29 a parte autora pleiteou a desistência do feito.

É o que relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito.

 Assim sendo, o pedido da parte autora deve ser deferido, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que 

preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a 

desistência da ação”.

Desnecessária a intimação do réu, porquanto não contestada a ação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Deixo de realizar a retirada de restrições via RenaJud, considerando que a 

medida não chegou a ser efetivada nos autos.

 Oficie-se ao SERASA, solicitando a baixa de eventual restrição do nome 

do autor em decorrência da dívida em comento.

Remetam-se os autos à CAA para as providências cabíveis e, após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92226 Nr: 2467-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SILVA PEREIRA DE MATOS, MARIA DO CARMO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Ante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inicio VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por certo) sobre valor 

da condenação, na forma do § 2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se . 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 2611-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - 

OAB:23463O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12308 MT

 Processo nº 2611-54.2016.811.0010

 Código 80896

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Leandro Rodrigues de Mendonça

 VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de ref. 32.

Uma vez garantida a dívida por meio do termo de penhora à ref. 28, 

proceda-se a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Jaciara-MT 

para SUSPENDER o protesto da Certidão da Dívida Ativa até decisão em 

sentido contrário.

Após, oficie-se o DETRAN-MA para, no prazo de 5 (cinco) dias, averbar a 

penhora nos registros dos respectivos veículos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 13 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.: 87592 Nr: 78-88.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA FAUSTINO E CIA LTDA-ME, 

ANTÔNIO PEREIRA FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 78-88.2017.811.0010

Código 87592

VISTOS ETC,

Antes de apreciar o pedido de ref. 21, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o valor atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 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.: 70554 Nr: 12049-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12049-41.2015.811.0010

Código 70554

VISTOS ETC,

Compulsando os autos verifico que a parte executada foi devidamente 

citada à ref. 65.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 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.: 88454 Nr: 622-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO, ZILDA 

CRISTINA DA ROCHA FURCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 622-76.2017.811.0010

Código 88454

VISTOS ETC,

Antes de apreciar o pedido de ref. 23, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o valor atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 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.: 107576 Nr: 9934-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9934-76.2017.811.0010

Código n°107576

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da parte executada até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 13 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.: 61988 Nr: 92-43.2015.811.0010

 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: EDSON JOSE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DATA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº 92-43.2015.811.0010

Código 61988

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente por meio de seu advogado para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar o valor do débito atualizado.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Jaciara-MT, 13 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.: 46907 Nr: 1988-63.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Lei Borges Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de fls. 117/122 

para reconhecer excesso de execução nos cálculos do credor.Escoado o 

prazo recursal, certifique-se.Em seguida, intime-se o credor por meio de 

seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

novo cálculo da execução atualizado, obedecido os termos desta decisão, 

sob pena de arquivamento do feito.Não havendo manifestação, 

certifique-se e arquive-se.Com o novo cálculo, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil, intime-se a autarquia federal para, querendo, 

no prazo legal, impugnar, sob pena de concordância tácita.No caso de 

impugnação, intime-se o exequente para no prazo legal oferecer 

resposta.Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para 

ulterior deliberação.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.: 19621 Nr: 1120-61.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERNANDES ARANTES, JULIANO 

FERNANDES ARANTES, AFA, MARLY DE FÁTIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVINO FERRAZ DE 

OLIVEIRA - OAB:5753/GO

 Processo: 1120-61.2018.811.0010

Código 19621

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 668.

Realizada consulta ao Sistema InfoJud, obtive as últimas declarações de 

rendimentos da parte executada desde o ano de 2006, cujas cópias 

ficarão arquivadas na secretaria.

Assim, intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da 

informação prestada pela Receita Federal, bem como dar prosseguimento 

no feito, sob pena de arquivamento.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 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.: 108849 Nr: 639-78.2018.811.0010

 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: SEBASTIÃO FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Concedo às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação de 

Memoriais Finais.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29572 Nr: 1218-46.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE PERIN MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SARAIVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 .....Faculto às partes desde já, nos termos do art. 465 § 1º inciso I e II do 

Código de Processo Civil, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos.Na intimação da empresa nomeada para a 

realização da perícia, encaminhe-se cópia da petição inicial e da 

contestação, bem como, dos demais documentos necessários para 

análise da perícia judicial.Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes 

por meio de seus advogados (as) para que entrem em contato com os 

assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

§ 1º, do CPC). As partes ficam responsáveis em informar aos seus 

assistentes técnicos a data do início dos trabalhos periciais, bem como o 

dia da entrega do laudo e de suas manifestações. Juntados aos autos os 

respectivos pareceres dos assistentes técnicos, as partes deverão ser 

intimadas para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar conclusos para 

as determinações pertinentes. Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de 

dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55970 Nr: 432-21.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA DIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003398-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ALBINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003398-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: VALDOMIRO 

ALBINO DE SOUZA VISTOS ETC, Trata-se de “Abertura de Inventário” 

ajuizada por ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS herdeira do de 

cujus VALDOMIRO ALBINO DE SOUZA, 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 não visualizo nenhum dos 

requisitos necessários à concessão da almejada gratuidade da justiça 

pleiteada, considerando, neste aspecto, que não ficou demonstrado o 
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estado de pobreza declarado a impossibilitar o pagamento das custas 

judiciais. 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, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Acerca do valor da causa nas 

ações de inventário, saliento que o valor de alçada poderá ser 

posteriormente corrigido após apresentados os bens do espólio, devendo 

a parte autora complementar o pagamento das custas processuais. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ATRIBUIÇÃO DO 

VALOR DE ALÇADA COMO VALOR DA CAUSA, DE FORMA PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENCARGO 

QUE DEVE SER SUPORTADO PELO ESPÓLIO, E NÃO PELOS HERDEIROS. 

A descrição e os respectivos valores dos bens que compõem o espólio só 

podem ser exigidos do inventariante, depois de 20 dias da prestação de 

compromisso, nas primeiras declarações, conforme art. 620 do CPC. 

Dessa forma, nada impede que seja atribuído provisoriamente o valor de 

alçada como valor da causa, e que ele seja alterado após a arrecadação 

de todos os bens do de cujus, com a complementação do pagamento das 

custas processuais, se necessário. As custas processuais são encargo 

do espólio, e devem por ele ser suportadas, e não pelos herdeiros. 

Agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº 70076799725, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, 

Julgado em 22/03/2018). (TJ-RS - AI: 70076799725 RS, Relator: José 

Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 22/03/2018, Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2018) 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 Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos 

para ulterior deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003527-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LINDE GASES LTDA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Antes 

de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifiquei que o Sistema PJe aponta a ausência de expedição e 

recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária 

por parte do requerente. Assim, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando o comprovante de 

recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária 

devidamente vinculadas aos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Escoado o prazo, certifique-se. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 14 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84237 Nr: 4282-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, 

ROGERIO MATHEWS SOUZA RIBEIRO, RONALDO ROSA SOMOCOVITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, MARCIA MACEDO GALVAO - OAB:15668

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 87.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensores para as alegações finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 13 de dezembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 5661-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE TAYSON SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 122.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor para as alegações finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 13 de dezembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 118798 Nr: 5103-48.2018.811.0010

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Guilherme Monteiro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA PEÇANHA 

MORAES - OAB:103592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de reconsideração de restituição de bem apreendido 

formulado por GUILHERME MONTEIRO OLIVEIRA, viando a restituição da 

aeronave modelo BEM 720D, prefixo PT-RJZ, número de série 720148, 

apreendida em virtude da prática do delito de tráfico de drogas (ref. 15).

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, bem com 

contrário ao desejo do requerente de ser depositário da aeronave (ref. 

19).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Pois bem! Verifica-se que quando realizado pedido de restituição da 

aeronave (31/08/2018), o bem apreendido estava pendente de perícia 

técnica, ainda sendo necessário para as investigações que estavam 

sendo realizadas na época.

Ademais, tendo em vista a conclusão do Inquérito Policial, e ainda, a 

denúncia já apresentada nos autos de n° 4891-27.2018.811.0010 (código: 

118214), para apurar o crime de tráfico de drogas que gerou a apreensão 

da aeronave, entendo que a manutenção de sua apreensão não se mostra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 371 de 730



mais necessária.

 É ainda dos autos, que o requerente apresentou, juntamente com o 

pedido, documentos da aeronave, que comprova a sua titularidade.

Assim, DEFIRO a restituição da aeronave apreendida, o que faço com 

fulcro no artigo 120 e parágrafos, do Código de Processo Penal, ficando o 

requerente GUILHERME MONTEIRO OLIVEIRA como fiel depositário do bem, 

devendo apresentá-lo em Juízo, caso intimado para tanto.

Proceda-se a entrega da aeronave descrita no preâmbulo desta decisão 

mediante a feitura do competente termo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-47.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MEIRA BORGES OAB - MT0012033A (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))

 

Certifico e dou fé que há valores remanescentes depositados (R$ 633,21 

e seus acréscimos) nos presentes autos (número antigo 

013.2010.003.169-2), conforme extrato em anexo.Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

adversa/reclamante sobre o pedido de levantamento, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000809-33.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 14 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ECTON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000211-79.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 14 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM DOMINGOS RODRIGUES (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000998-11.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 14 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000810-18.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 14 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1001003-33.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 14 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DOS SANTOS SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1001470-12.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 14 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (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 . : 

1000263-75.2018.8.11.0010 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, 14 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE SILVA GONCALVES (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 . : 

1000422-18.2018.8.11.0010 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, 14 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/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))

 

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 . : 

1000487-13.2018.8.11.0010 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, 14 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES ACORDI FETTER OAB - SC22427 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 17080240 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 17080240.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON CARLOS PEREIRA (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000993-86.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KLEBERSON CARLOS 

PEREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as 

partes noticiam a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, 

inc. V, do CPC, cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. Tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA 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:

CAMILA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002148-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: CAMILA SILVA SANTOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001510-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme autorização do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que a parte reclamante foi intimada a comprovar sua residência nos autos, 

contudo, acabou por desatender a determinação. Diante do exposto e com 

fulcro no parágrafo único do art. 321 c.c art. 320, ambos do CPC, 

INDEFIRO a petição inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do mesmo Código. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Intimem-se. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, ao arquivamento imediato. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16702295 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 16732627 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003485-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DALCIN BULEGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINA MARCIA CHICARINO CAIRES OAB - MT11693/B (ADVOGADO(A))

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (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: SAMA FERRAZ PEREIRA OAB: MT0018621A-O Endereço: 

desconhecido Advogado: DINA MARCIA CHICARINO CAIRES OAB: 

MT11693/B Endereço: Rua Jurema, 385, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 08:20 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001143-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 17095810 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001142-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 17096738 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000642-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTOWILLI BEZERRA REGIS (EXEQUENTE)

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:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 17097194 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 
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da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 17099656.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000555-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR BARBOSA DE SA (EXECUTADO)

 

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. 17100389, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

do executado para que no prazo de 05 dias indique os dados bancários a 

fim de que os valores sejam restituídos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003486-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 08:30 , 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003508-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CALIXTO 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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 09:20 , 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: 1003509-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CALIXTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 09:30 , 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003510-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003511-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FRANCISCA 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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA 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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-25.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da exequente para que retire a certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDIONE DA GLORIA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que retire certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta secretaria.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 122413 Nr: 6695-30.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURALDO NUNES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos.

 CITE-SE o acusado RURALDO NUNES MONTEIRO, entregando-lhe cópia 

da denúncia oferecida, bem como INTIME-SE o denunciado para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 

22/05/2019, às 14h00min, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado constituído, ciente de que, na sua falta, 

ser-lhe-á nomeado defensor público, nos termos dos arts. 66 e 68 da Lei 

9.099/95.

Frise-se que o denunciado deverá comparecer espontaneamente com 

suas testemunhas ou, caso seja necessário, apresentar requerimento 

para intimação dessas 05 (cinco) dias antes da realização da referida 

audiência.

A denúncia será ou não recebida em audiência, após a defesa do 

acusado responder à acusação.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003508-94.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003508-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EZEQUIEL CALIXTO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA 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:

ELIANE QUARESMA SAGAVE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002152-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELIANE QUARESMA SAGAVE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-97.2018.8.11.0010

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:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002499-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a realização de 

acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, cumpre ao 

magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Tendo em 

vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001023-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 
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forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001889-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AVIANCA 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 ação de 

indenização de danos morais e materiais proposta por EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS, em desfavor de AVIANCA. Relata a parte autora ter 

adquirido bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que por sua vez 

realizou o cancelamento do voo originalmente contratado, sendo realocado 

em voo da companhia ré no dia posterior, requerendo ao final, indenização 

pelos danos materiais e morais. Em contestação, alega a parte ré que o 

cancelamento do voo se deu em razão condições meteorológicas 

desfavoráveis na etapa anterior, o que impossibilitaria a conexão do voo 

da parte autora, motivo pelo qual a mesma foi realocada no próximo voo 

disponível, ocorrido no dia posterior, inexistindo ato ilícito praticado, 

pugnando ao final pela improcedência dos danos matérias e morais. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

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. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré com destino a Maceió - AL, a fim de participar do XXIII 

Congresso Brasileiro de Magistrados, porém, esta última sem qualquer 

justificativa, realizou o cancelamento do voo no dia 24/05/2018, 

descumprindo com o contrato firmado entre as partes, bem como, apenas 

o realocou em outro voo no dia 25/05/2018, ocasionando a perda do 

evento supracitado. No presente caso, em pese a reclamada tenha 

afirmado que o cancelamento do voo originário se deu em virtude de 

condições meteorológicas desfavoráveis na etapa anterior, o que 

ensejaria o regular cancelamento dos bilhetes e, afastaria sua 

responsabilidade pelo evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento capaz de provar a ocorrência de tal situação, 

passando ao largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte 

autora de embarcar no voo previamente agendado. Ora, não é crível que a 

empresa aérea, parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de 

formalização quando da ocorrência da supostas condições 

meteorológicas desfavoráveis, bem como, não tenha qualquer tipo de 

registro de sua ocorrência, tal como, sendo certo que a parte requerida se 

descuidou de juntar qualquer documento nesse sentido. 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, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Ainda, analisando detidamente os autos, verifico do 

documento trazido pela parte autora, no ID 14721137, que esta adquiriu os 

bilhetes junto a parte requerida, com embarque na Cidade de Cuiabá na 

data de 24/05/2018 às 08h10 e chegada ao destino Maceió – AL às 

16h25, porém, fora impedida de embarcar e participar de seus 

compromissos na cidade de destino, conforme previamente havia 

programado. Outrossim, verifico das alegações da contestação de ID 

16873625 - Pág. 4, que a própria parte reclamada confirma que o efetivo 

embarque da parte autora se deu apenas no dia 25/05/2018, 

desembarcando no mesmo dia em seu destino Maceió – AL às 15h36, ou 

seja, tendo em vista o inadimplemento do contrato aéreo realizado pela 

parte demandada, a parte demandante chegou ao seu destino com atraso 

aproximado de 23 (vinte e três horas). Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação 

de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu 

seu embarque e realizou o cancelamento do voo originário, acarretando 

grande atraso, bem como, frustrando os compromissos previamente 

agendados pela parte autora. A respeito, eis os entendimentos 

jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir colacionados: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CANCELAMENTO DO VOO - CHEGADA AO DESTINO COM 20 HORAS DE 

ATRASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O cancelamento e posterior realocação em outro voo, 

resultando em um atraso de vinte horas do originalmente contratado, 

configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos 

moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. Dano moral evidenciado, 

porquanto os transtornos vivenciados pela parte consumidora superaram 

os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo 

passageiro do transporte aéreo. 3. O valor da indenização a título de dano 

moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser 

majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (destaquei) Assim, a parte 

requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de forma 

satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a 

realização do indigitado impedimento. 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, 
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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. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido em parte, uma vez que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar através dos documentos os danos de 

ordem material, no que toca a parte das diárias adquiridas. Com efeito, a 

fim de evitar infundadas alegações, verifico do documento de ID 14721137 

- Pág. 3, que a parte autora adquiriu junto a MEP EVENTOS, uma 

autorização de venda no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), ao 

passo que a reserva de hotel jungida aos autos através do documento de 

ID 14721137 - Pág. 8, demonstra nitidamente que a reserva fora realizada 

também pela MEP EVENTOS, ou seja, a aquisição realizada pela parte 

autora fora para a realização de reserva do hotel. Ademais, em que pese 

a alegação da parte ré de que tal aquisição se refere a compra de 

passagens aéreas junto a mesma, tenho que tal alegação não prospera, 

tendo em vista que a própria demandada demonstra que a aquisição das 

passagens aéreas pela parte autora, se deram através do “Programa de 

Fidelidade da Avianca”, restando saldo a pagar de apenas R$ 31,27 (trinta 

e um reais e vinte e sete centavos). Assim, tenho que os documentos que 

instruíram a exordial são verossímeis, devendo ser acolhidos. Entretanto, 

quanto ao valor do dano material vindicado na exordial, analisando os 

documentos trazidos nos autos, verifico que a chegada ao destino final, 

na Cidade de Maceió, ocorreria às 16h25 do dia 24/05/2018, porém, a 

parte autora chegou ao seu destino apenas às 15h36 do dia 25/05/2018, 

de modo que ficou impossibilitada de usufruir de 01 (uma) diária do hotel, a 

qual perfaz o importe de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Assim, 

tenho que os valores efetivamente despendidos pela parte reclamante 

com a reserva do hotel e, não usufruído por culpa única e exclusiva da 

parte ré, devem ser restituídos em seu favor. 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 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte 

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) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; 

e 2 - condenar a parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), a título de danos materiais, nos termos da 

fundamentação supra, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo pagamento e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação; 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. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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: 

1001080-76.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IVALMIR FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores depositados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Sejam desbloqueados (devolvidos) em 

favor da parte executada os valores penhorados via Bacenjud. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se 

para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento de 

julgado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002195-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA DIAS (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002195-98.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIO BARBOSA DIAS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, ETC. Deixo de homologar o acordo apresentado, uma vez 

que não assinado pela segunda acordante/executada. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 
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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 tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. 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 – 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. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 21-12.2018.811.0018

 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: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos etc.

Afere-se dos autos que a exequente peticionou informando que o 

executado quitou o débito na sua integralidade, requerendo, ao final, a 

extinção do feito.

Manifestação ministerial pela extinção do feito.

 É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, tenho que restou devidamente comprovado que a 

parte executada quitou o débito alimentar.

Logo, imperioso a extinção da presente execução com resolução do 

mérito, tendo em vista o adimplemento da obrigação pelo executado.

Diante disso, julgo por sentença extinto o presente feito, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Custas pelo executado.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81328 Nr: 2636-43.2016.811.0018

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner, Guiomar Izabel Laner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo Banco Bradesco S.A em 

face de Comércio de Pneus Juara Ltda e garantidores Edson Eugênio 

Laner e Guiomar Isabel Laner, visando o recebimento do valor descrito na 

inicial.

Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

efetuar o pagamento do titulo executivo extrajudicial ou manifestar-se nos 

autos, consoante certidão de fls. 81.

À ref. 85 o requerente pugnou pelo julgamento da lide.

Assim, não realizado o pagamento e não apresentados os embargos à 

ação monitória, previstos no art. 702 do CPC/2015, CONSTITUO de pleno 

direito em títulos executivos judiciais os documentos que acompanham a 

inicial, por força do dispositivo legal descrito no art. 701, §2º, também do 

CPC/2015.

Demais disso, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, e 

determino que o mesmo seja cumprido conforme previsto no art. 523 e 

seguintes do CPC/2015.

Por tais razões, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas.

Fica o requerido advertido de que, transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Proceda-se às alterações necessárias no que tange a conversão da 

ação.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78397 Nr: 1282-80.2016.811.0018

 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: EGNdO, ANdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Covre - 

OAB:15255/MT

 Vistos etc.

Ante o resultado do Exame Positivo de DNA e manifestação do Ministério 

Público, determino a intimação das partes para que especifiquem 

eventuais provas que pretendem produzir justificando sua necessidade, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 4202-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Barbosa de Medeiros

 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: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca do depósito 

realizado pelo requerido, no valor de R$ 26.997,84 (vinte e seis mil e 

novecentos e noventa e sete e oitenta e quatro centavos), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40484 Nr: 936-08.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zauza Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Ilan Gosdberg - OAB:100.643

 Proceder a intimação das partes acerca do retorno dos autos à Primeira 
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Instância, para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18873 Nr: 1333-43.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roberval dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Jodeval Cardoso dos Santos, Ana Romélia Cardoso dos Santos, Regina 

Rosângela Cardoso, Raimundo Cardoso Juliano dos Santos, José Orivaldo 

Cardoso dos Santos

 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:11540-B

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de folhas 211/212, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61577 Nr: 4205-84.2013.811.0018

 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 Eliane de Souza

 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:

 Proceder a intimação da parte autora, através de sua advogada: Paula 

Alessandra Rossi, OAB: 10.9144-B, acerca do desarquivamento do 

presente feito, para querendo, requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59986 Nr: 2545-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Martins Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boer & Marim Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, vera - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Carta Precatória 

de folhas 82/100 - cuja certidão restou-se negativa - para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1514-05.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Petição de 

folhas 264/271, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 4202-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Barbosa de Medeiros

 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: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Proceder com a intimação da parte autora de referencia 87, para que, 

querendo requeira o que entender de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8770 Nr: 376-47.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ali Ahmad Yussef

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.158 e 161, assim como quanto a 

correspondência devolvida, com informação de "endereço insuficiente" ( 

fl.159), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28119 Nr: 668-56.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete de Freitas Gregorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107742 Nr: 2025-22.2018.811.0018

 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: André do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19.02.2019, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 
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NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76252 Nr: 375-08.2016.811.0018

 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: Francisco Tanaza Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76255 Nr: 377-75.2016.811.0018

 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: Ediva Helena de Souza Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 435-78.2016.811.0018

 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: Claudio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76375 Nr: 436-63.2016.811.0018

 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: Cleusa Dolmen Colares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76385 Nr: 443-55.2016.811.0018

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiz de Oliveira Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76386 Nr: 444-40.2016.811.0018

 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: Rosana Maria Christofolo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68157 Nr: 369-35.2015.811.0018

 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: Adeir Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 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 Pú¬blica 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, certifique-se e 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67210 Nr: 3839-11.2014.811.0018

 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: Vanderlei Pereira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Marcos Yoshio Maeda - OAB:62644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOAnte a juntada da certidão de f. 124 informando que o médico 

perito nomeado declinou a nomeação, nomeio o médico Dr. Osvaldo Akira 

Kshino que deverá servir escrupulosamente o encargo.Destarte, em 

observância ao disposto no item 507 da CNGC, fixo os honorários periciais 

em R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos do juízo, além daqueles 

eventualmente apresentados pelas partes. (...) Intime-se. Cumpra-se.Às 

providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75811 Nr: 122-20.2016.811.0018

 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: Fernandes Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOConsiderando a certidão de fls. 84, dando conta que o perito 

nomeado não reside mais nesta comarca, nomeio o médico Dr. Ricardo 

Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o encargo.Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela 

II.Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes.(...) INTIME-SE a Assistente Social do município para realizar 

estudo socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório 

ser apresentado no prazo de 20 dias.Sobrevindo o laudo pericial e laudo 

social, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

concluso para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66458 Nr: 3353-26.2014.811.0018

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Figueiredo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 217/219 e 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 5443-36.2016.811.0018

 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: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., visando suprir suposta contradição, 

na sentença de fls. 394.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

Conheço os embargos de declaração, apenas para corrigir erro material e, 

consignar que no trecho destacado pela embargante, passará a dispor: 

“Ademais, noto que a sentença deixou claro quanto aos fundamentos de 

convencimento do juízo, pelas provas colididas aos autos, devendo o 

inconformismo ser atacada por recurso próprio, pois a embargante 

pretente revisar o mérito.”

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho os embargos de declaração 

sanando a contradição apontada.

Mantenho as demais determinações da decisão de fls. 394.

Após, remeta-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 3296-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Apolinário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 3296-42.2013.811.0018 - Código: 60679

Denunciado: JOÃO APOLINÁRIO DOS SANTOS

Vistos etc,

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOÃO APOLINÁRIO DOS 

SANTOS.

O réu foi condenado a pena de 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de 

detenção pelo delito de embriaguez ao volante.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia 10 de 

dezembro de 2018 (certidão de ref. 155).

A defesa opôs embargos de declaração (fls. 154/155).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que o réu foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante 

a pena de 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção pelo delito de 

embriaguez ao volante, de modo que a prescrição, dar-se-á em 3 (três) 

anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 13 de agosto de 2013 (fl. 46) e consoante 

se infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 29 de 

novembro de 2018 quando o gabinete fez carga para a Secretaria da 

Terceira Vara (artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (13 de agosto de 2013) 

e a data da publicação da sentença condenatória (29 de novembro de 

2018) decorreram mais de 3 (três) anos, sendo que a prescrição no caso 

em tela dar-se-á em 3 (três) anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (negritei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de João 

Apolinário dos Santos, em face do reconhecimento da prescrição 

retroativa em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do 

Código Penal Brasileiro, afastando, por conseguinte, todos os efeitos da 

sentença condenatória.

Em razão da presente sentença extintiva, julgo prejudicado os embargos 

de declaração.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Cumpra-se.

 Juara/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000051-09.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO SILVEIRA (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 14/02/2019 10:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE AMORIM JUNIOR (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (RÉU)

 

Audiência conciliação redesignada para 14/02/2019 16:20 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000528-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 24/01/2019 14:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA MAZON BORSATTO (AUTOR(A))

RENI MIOTTO BORSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Claudinéia Rodrigues de Lima (RÉU)

VALMIR ERMES VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1000711-71.2016.8.11.0025 Requerentes: Reni 

Miotto Borsatto e Susana Mazon Borsatto Requeridos: Valmir Ermes Vieira 

e Claudinéia Rodrigues de Lima VISTOS, Cuida-se de interdito possessório 

manejado por Reni Miotto Borsatto e Susana Mazon Borsatto por meio do 

qual pretendem ser imitidos na posse de bem imóvel adquirido de terceiros 

e que estaria parcialmente invadido pelos réus e outras pessoas, que, 

supostamente, teriam entrado no bem objeto da lide, de forma clandestina, 

aproveitando-se da existência de contratos de comodato verbal que teriam 

sido firmados pelos antigos proprietários da coisa. Segundo narram na 

inicial, adquiriram a propriedade do imóvel litigioso, medindo 40.650,00 m2, 

conforme escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 058 do Livro 

067-R do 2º Serviço Registral e Notarial de Juína – MT, imóvel que 

pertencia à Madeireira SM Ltda., cujo proprietário seria Sedenir Mason, 

irmão da segunda demandante (Susana Mason Borsatto), sendo que 

referida madeireira deu em comodato informal a posse de parte do imóvel 

aos antigos funcionários, que possuíam casas no local, mas sem qualquer 

transferência de domínio ou reconhecimento de qualquer direito aos 

ocupantes, ante ao caráter precário da ocupação. Aduziram que do total 

do bem, cerca de 26.500,00 m2 estariam invadidos pelos réus. 

Devidamente citados, os demandados apresentaram, em preliminar, pedido 

de reconhecimento da conexão instrumental entre a presente ação e a 

demanda de cod. 107500 (1355-65.2015.8.11.0025) que tramita na 2ª 

Vara Cível da Comarca, e que tem por objeto o usucapião de parte da área 

litigiosa, mais precisamente o total de 2.6561 ha. que seriam ocupados de 

forma mansa e pacífica pelos autores, por si e por seus antecessores. Ao 

se compulsar as partes e o objeto do pedido da ação de usucapião, 

constata-se com certa facilidade que não estamos diante da situação 

clássica de reconhecimento da conexão ou seja, a chamada tríplice 

identidade (de partes, pedido e causa de pedir), o que, a priori, revelaria a 

impossibilidade de reunião dos feitos. Acontece que, como é de sabença 

comezinha, uma das inovações da nova lei processual (n. 13.105/2015) 

foi exatamente a assunção ao direito positivado da figura da chamada 

conexão por prejudicialidade, que se rendendo à corrente materialista do 

conceito de conexão, incorporou tal modalidade de conexão ao sistema 

processual pátrio, como se dessume abaixo: Art. 55. (...) §3º. Serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Fredie Didier Jr. leciona 

sobre o novo instituto: “A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que 

se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a 

mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, 

ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de 

prejudicialidade ou preliminaridade.” (DIDIER, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2015, p 233). Feita essa 

constatação, é mesmo indisputável, como admitiram ambos litigantes, que 

a solução da quaestio – a imissão dos autores na posse da coisa 

adquirida – está umbilicalmente ligada à pretensão dos demandados de 

usucapir a área, porque, a rigor, o que interessa desvendar é a natureza 

da ocupação (se posse ou detenção) e o caráter dela (se precário ou com 

animus domini), e, sendo assim, havendo a ação usucapiente sido 

ajuizada muito antes dessa, há que se reconhecer a prevenção do juízo 

para o qual foi distribuída a primeira demanda, ou seja, a 2ª Vara Cível 

desta Comarca. Por conseguinte, com espeque no art. 55, §§ 1º e 3º, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutra ajuizada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juína e 

registrada sob código 107500, e declino da competência para apreciar a 

presente ação em favor do juízo prevento. Remeta-se os autos ao juízo 

declinado, procedendo-se com os devidos registros e posterior baixa na 

distribuição. Intime-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína (MT), 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001069-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Juína (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001069-02.2017.8.11.0025. AUTOR: 

CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO 

GROSSO V I S T O S, Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer 

manejada pelo Ministério Público Estadual em favor de Claudiomiro Gomes 

de Oliveira em face dos entes federativos apontados no polo passivo da 

demanda, por meio da qual busca a obtenção de comando judicial que 

imponha o fornecimento de avaliação e cirurgia com equipe médica 

especializada em neurocirurgia e ortopedia de coluna. Segundo a exordial, 
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o substituído teria sofrido acidente de trânsito que lhe causou fraturas na 

coluna vertebral, no rosto e tórax e, ao tempo do ajuizamento da ação, se 

achava internado e sem o atendimento especializado que necessitava, 

correndo risco de perder os movimentos dos membros inferiores em razão 

do quadro clínico apresentado. Antes de se proceder a citação dos réus e 

a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se a 

colheita de parecer técnico junto ao órgão de consulta (NAT-JUS), o qual 

informou que o paciente estava regulado e aguardava leito de enfermaria 

para transferência ao Hospital São Benedito de Cuiabá, assinalando que o 

procedimento solicitado é de urgência e é assegurado pelo SUS. Nesse 

passo, deferiu-se a medida de urgência, cominando aos entes estatais a 

obrigação de fornecimento da avaliação e da cirurgia postulada, bem como 

determinada a citação dos requeridos (ID. 10121526). Citados os 

requeridos, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, 

aduzindo, em síntese, que a assistência à saúde deve atender um 

planejamento prévio e a escolha das ações estratégicas por meio de 

políticas públicas em atenção ao princípio do acesso universal à saúde. Já 

o município não apresentou defesa. Instado a se manifestar, o Ministério 

Publico informou o cumprimento da medida liminar e requereu a 

procedência da ação (ID. 13885248). Eis o relato do que importa. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria posta em discussão nos autos é, na 

dicção do legislador processualista, eminentemente de direito, o que 

justifica o julgamento direto da lide, sem necessidade de dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC e sob a orientação do 

princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII 

da CR/88). Ao se compulsar a lide, verifica-se que a questão posta à baila 

é comum a um sem número de ações judiciais dessa mesma natureza, em 

que se coloca o Judiciário na função de garantidor das prestações 

públicas fundamentais consagradas no texto constitucional de 88, mas 

que notoriamente estão a léguas de serem efetivamente realizadas na 

completude e na extensão asseguradas pelo constituinte. Ao lado da 

educação, talvez seja a Saúde Pública, o maior entrave a impedir que o 

Brasil cresça como nação desenvolvida e civilizada, porque, a par dos 

grandes saltos de modernização e expansão econômica experimentados 

nas últimas décadas, é indiscutível que a população ainda morre aos 

píncaros de doenças que, chegou-se a acreditar, estavam erradicadas há 

mais de século, mas tornaram a perturbar a consciência coletiva nacional. 

De outro lado, a incapacidade de resolução do problema a curto prazo é 

óbvia e não há como se esconder tal fato, bastando, por exemplo, que se 

apure a quantidade de medidas judiciais que são ajuizadas cotidianamente 

a fim de garantir a algum necessitado a oferta de remédios, de leitos, de 

um mínimo, enfim, de tratamento médico. E nesse entrechoque de valores 

– vida, dignidade humana X possibilidade orçamentária e autonomia dos 

poderes estatais – se encontra o jurisdicionado, o paciente, o idoso 

necessitado – como na hipótese dos autos – que precisa, sem sombra de 

dúvidas, da intervenção judicial para lhe garantir um mínimo de dignidade a 

lhe permitir um crepúsculo de vida íntegro. Entretanto, e aqui a meu juízo 

está o ponto nevrálgico da questão, há que se perquirir até onde se 

estende a legitimidade/autoridade do Poder Judiciário no exercício do 

controle das políticas públicas estatais. A discussão que se trava entre a 

calamidade da saúde pública e os limites a que se encontra adstrito o 

Judiciário na apreciação de questões relativas a esse tema nada tem de 

noviça ou de incomum, na medida em que as agruras da administração do 

sistema de saúde são já bastante longevas. E aqui, faça-se o parênteses 

para se reconhecer que, não obstante a situação ser caótica, não se 

pode negar que em termos de gestão e organicidade o sistema melhorou 

em muito, assim como é inegável que em determinadas espécies de 

serviços e procedimentos, o SUS é referência de qualidade e de 

vanguardismo. Todavia, ainda que não me seduza a ideia de que no 

entrechoque entre direitos individuais e prestações coletivas de natureza 

fundamental, deva sempre prevalecer a emergência, sem ponderação 

acerca das consequências dessa escolha judicial, no caso em tela, a mim 

parece estar bem delineada a omissão estatal, que, injustificadamente, 

forçou o ajuizamento da demanda em análise. Ora, se há prescrição 

médica afirmando que o favorecido necessita de atendimento 

especializado para avaliação do seu grave quadro clínico, se ela é, na 

hipótese, emergencial e se não existe demonstração de violação da 

prioridade de outros pacientes na fila de espera para receber o mesmo 

tratamento, então, de fato, não é tolerável a omissão, por pura e simples 

desídia ou desinteresse estatal. Daí porque entendo ser justa e adequada 

a escolha pela garantia do direito individual reclamado pelo autor, que não 

se mostra incompatível, nem conflitante com qualquer direito social coletivo 

que devesse ser prestado ou assegurado pelo Estado e estivesse 

ameaçado, pelo deferimento da ordem judicial em comento. Sobre o tema, 

colhe-se da sempre lembrada e festejada decisão proferida pela Suprema 

Corte, no julgamento da ADPF nº 45: "É certo que não se inclui, 

ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – 

e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e 

implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, 

primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no 

entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder 

Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por 

descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, 

vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de 

direitos individual e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 

ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático." 

(STF. ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello). Desse modo, forte na 

concepção de que ao Judiciário cabe a função de garantidor da ordem 

jurídico-constitucional, e constatando que a pretensão judicializada nem é 

supérflua, nem tampouco se trata de situação em que se deva realizar a 

chamada “escolha trágica” entre garantir a prestação individual ou 

assegurar o funcionamento do serviço como um todo, inexistindo, assim, 

espaço para o discurso da adoção do princípio da reserva do possível, 

não tenho dúvidas de que a solução do caso em tela somente possui um 

caminho. Assim sendo, comprovada a necessidade/utilidade/urgência na 

concessão da medida requestada, confirmo a antecipação dos efeitos da 

tutela deferida no início da demanda, para determinar ao Estado de Mato 

Grosso e ao Município de Juína, a prestação de fazer consistente no 

fornecimento de avaliação e cirurgia por equipe médica especializada, 

garantindo-se todos os meios necessários para a consecução da ordem 

imposta. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cominatória em 

riste, para condenar solidariamente os requeridos ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUÍNA a fornecerem ao paciente Claudiomiro 

Gomes de Oliveira avaliação e cirurgia com equipe médica especializada 

em neurocirurgia e ortopedia de coluna, bem como dispensar todo 

tratamento necessário para recuperação de sua saúde, confirmando a 

decisão proferida em sede de antecipação de tutela, nos termos do art. 

487, I, CPC. Por se tratar de ação civil, isento o autor do pagamento de 

custas ou honorários (artigo 18 da Lei nº. 7.347/85). Transitada em 

julgado, arquive-se. Na hipótese de haver pedido de cumprimento da 

sentença, os autos deverão ser remetidos ao JEC para processamento, 

em atenção ao disposto na Resolução n. 004/2014/Tribunal Pleno-TJMT. 

P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000085-18.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: GILMAR 

DA CRUZ E SOUZA EXECUTADO: O ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Compulsando os autos, 

verifica-se que a questão em debate está afeta à competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 

12.153/2009, questão, aliás, objeto de decisão em incidente de resolução 

de demandas repetitivas (Tema 01) na qual o Pleno do TJMT fixou a 

seguinte tese: "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial." A par disso, o TJMT editou a Resolução n. 004/2014/TP que 

regulamentou os procedimentos a serem adotados no âmbito da Justiça 

Estadual em cumprimento à Lei Federal n. 12.153/2009, a qual prevê em 

seu art. 1º que na hipótese de inexistir Juizado Especial da Fazenda 

Pública instalado na Comarca as causas que aludem à citada lei deverão 

ser processadas nos Juizados Especiais Cíveis, in verbis: Art. 1º. A 

causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 
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instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento; (...) Portanto, como a presente ação 

foi aforada após a vigência das normas suso mencionadas, não há como 

se esquivar do seu cumprimento, já que o valor atribuído à causa é inferior 

a 60 salários mínimos, enquadrando-se na regra de competência absoluta 

disciplinada na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo para continuar 

processando o feito e declino a competência ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Juína atuando na condição de Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP c.c. art. 2º, 

§4º, da Lei Federal n. 12.153/2009. Provam-se as anotações necessárias 

redistribuindo os autos ao juízo declinado. Intimem-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001213-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS DE MATOS FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO BRUNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAELLI PILEGI SCHULZ (TESTEMUNHA)

IVANI MARIA DA SILVA PEREIRA (TESTEMUNHA)

MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES (TESTEMUNHA)

VERA LUCIA CORREA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001213-39.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MARINEIS DE MATOS FELIX REQUERIDO: MARCOS ALBERTO BRUNO V I S 

T O S, Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo o DIA 23 

DE JANEIRO DE 2019, às 14h:30min., para cumprimento do ato deprecado. 

Intimem-se as testemunhas para comparecerem a solenidade, bem como 

os advogados das partes, se houver. Ciência ao Ministério Público. 

Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001213-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS DE MATOS FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO BRUNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAELLI PILEGI SCHULZ (TESTEMUNHA)

IVANI MARIA DA SILVA PEREIRA (TESTEMUNHA)

MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES (TESTEMUNHA)

VERA LUCIA CORREA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001213-39.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MARINEIS DE MATOS FELIX REQUERIDO: MARCOS ALBERTO BRUNO V I S 

T O S, Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo o DIA 23 

DE JANEIRO DE 2019, às 14h:30min., para cumprimento do ato deprecado. 

Intimem-se as testemunhas para comparecerem a solenidade, bem como 

os advogados das partes, se houver. Ciência ao Ministério Público. 

Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000797-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UIARA DE SOUZA GAMA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000797-71.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UIARA DE SOUZA 

GAMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUINA V I 

S T O S, Considerando que o laudo médico carreado aos autos (ID. 

16742596) atesta que o paciente Vitor Gabriel Gama Sene tem 

apresentado boa resposta terapêutica a medicação utilizada e necessita 

continuar o tratamento por prazo indeterminado, acolho a cota ministerial 

de ID. 16742591 e determino a intimação dos requeridos para que 

cumpram voluntariamente a ordem cominatória consistente na entrega do 

medicamento venvanse 30mg, de forma contínua, à criança, no prazo de 

72 horas, sob pena de novo bloqueio de verbas públicas. Doutra banda, 

verifico que a questão em debate está afeta à competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 

12.153/2009, questão, aliás, objeto de decisão em incidente de resolução 

de demandas repetitivas (Tema 01) na qual o Pleno do TJMT fixou a 

seguinte tese: "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial." A par disso, o TJMT editou a Resolução n. 004/2014/TP que 

regulamentou os procedimentos a serem adotados no âmbito da Justiça 

Estadual em cumprimento à Lei Federal n. 12.153/2009, a qual prevê em 

seu art. 1º que na hipótese de inexistir Juizado Especial da Fazenda 

Pública instalado na Comarca as causas que aludem à citada lei deverão 

ser processadas nos Juizados Especiais Cíveis, in verbis: Art. 1º. A 

causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento; (...) Portanto, como a presente ação 

foi aforada após a vigência das normas suso mencionadas, não há como 

se esquivar do seu cumprimento, já que o valor atribuído à causa é inferior 

a 60 salários mínimos, enquadrando-se na regra de competência absoluta 

disciplinada na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo para continuar 

processando o feito e declino a competência ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Juína atuando na condição de Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP c.c. art. 2º, 

§4º, da Lei Federal n. 12.153/2009. Intimem-se. Após, provam-se as 

anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo declinado. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 2247-08.2014.811.0025

 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: L V R COMÉRCIO E EXTRAÇÃO MINERAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTE LTDA., JBC DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LEMOS ZANÃO - 

OAB:172.588/SP, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:MT/15421, 

JOAQUIM CESAR LEITE DA SILVA - OAB:251.169/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 Desse modo, retornem, os autos à Secretaria e cumpra-se, 

imediatamente, a ordem exarada na decisão de impugnação ao valor da 

causa, trasladando-a para estes autos e intimando a autora a recolher as 

custas complementares sobre o valor definido para a causa do incidente 

suso mencionado, assinalando, desde já, que o pedido de parcelamento 

ou diferimento das custas, não possui qualquer substrato fático, já que 

pessoas jurídicas não se presumem incapazes de arcar com os custos do 

processo, especialmente quando litigam de modo leviano, atribuindo 

valores de causa contrários ao que determina a lei, e atuando de modo 
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afrontoso quanto às ordens judiciais exaradas.Assinalo, ainda, que o 

prazo para pagamento das custas já foi definido na sentença do incidente 

de impugnação ao valor da causa e não comporta modificação, 

indeferindo-se mais este pedido da autora.Recolhidas as custas, 

certifique-se e venham conclusos para apreciação do pedido de tutela de 

urgência e saneamento/organização do procedimento. Não recolhidas, 

conclusos para extinção.Juína (MT), 13 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41544 Nr: 1231-29.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 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: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:233972-SP

 Dito isso, determino o refazimento da conta de liquidação, adequando-se 

aos parâmetros aqui fixados, reconhecendo, ademais, a sucumbência 

reciproca na hipótese versanda, fixando a verba honorária na fase de 

cumprimento de sentença no percentual de 10% sobre o valor da redução 

na execução, dividindo o encargo da seguinte maneira: 75% dos 

honorários desta fase processual em favor da patrona do executado e 

25% em favor da patrona da exequente.Vindo os cálculos retificados, 

manifeste-se a executada e, após, conclusos para decisão 

final.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 13 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17087 Nr: 2464-37.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAPÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS E LAMINADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 65: "V I 

S T O S, Tendo em vista que a executada não foi encontrada nos 

endereços constantes no feito, frustrando assim os meios de citação 

pessoal, DEFIRO o requerimento de citação ficta – fl.63. Com efeito, 

expeça-se o necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos 

incisos III e IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80). 

Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação do 

executado, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros – OAB/MT 

19095/O, advogado militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio 

da causa, devendo ser intimado, independente de novo despacho, para 

apresentar resposta no prazo legal."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 DECISÃO FLS. 102/103: "VISTOS, [...] Posto isso, parece-me essencial 

nesta primeira etapa que sejam fixadas visitas, de forma regular e 

periódica, mas que elas sejam assistidas, acompanhadas, monitoradas, 

para permitir a todos uma sensação de proteção e, ao mesmo tempo, de 

reconstrução dos vínculos, razão porque, defiro parcialmente o pedido de 

tutela de urgência, para fixar ao genitor o direito de visita e convivência 

com sua filha, a cada 15 dias, inicialmente, dentro do perímetro urbano da 

cidade em que ela reside, sem limitar-se a um local específico (escola, 

fazenda, ou coisa que o valha), condicionando, entretanto, essa estadia à 

supervisão da equipe multidisciplinar do juízo, que deverá ser cientificada 

das datas das visitas e acompanha-las, salientando, porque importante, 

que devem os genitores procurar encontrar uma solução comum para que 

esta convivência abranja as festas de fim de ano, especialmente no Natal, 

de modo que a criança possa estar na presença das famílias paterna e 

materna no período, reiterando-se que com relação ao genitor essa 

convivência deverá ser assistida pela equipe do juízo ou, em caso de 

impossibilidade, pelos órgãos de proteção da criança e do adolescente, 

que devem ser cientificados dessa decisão. No período de visitação, 

estabelecido inicialmente aos finais de semana, a criança deve voltar para 

pernoitar na casa materna, até que haja, novos fatos que ensejem 

modificação desse panorama, o que deverá ser acompanhado e relatado 

pela equipe técnica. Fixo prazo inicial de 3 meses para o 

acompanhamento, ao cabo do qual deverá a equipe multidisciplinar 

elaborar relatório final, certificando suas impressões sobre a coexistência 

paterna com a infante, assim como, identificando se nesse período 

surgiram episódios, relatos, situações denotadoras de alienação parental. 

[...] Ante ao exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência requestada, 

para fixar o direito de visitas de Wantuil Araujo e Silva à sua filha Gisely 

Constância Fermina Silva, nos moldes e na forma fixada acima."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113556 Nr: 4801-76.2015.811.0025

 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 CARLOS MOREIRA, JESSIKA ALINE STEINDORF 

GOMES, ILDO SECHIS DE ALMEIDA, JANICE APARECIDA DOS SANTOS, 

JAQUELINE VILELA TREVISANUTTO, IVANEIDE TEREZINHA DA SILVA, 

GLEICE DA SILVA DE JESUS, GENÉSIO DOS SANTOS, IDALINA DO 

CARMO BURIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Autos n°: 4801-76.2015.811.0025 - Código 113556

Exequente: João Carlos Moreira e outros

Executado: Município de Juína/MT

V I S T O S,

 Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento 

que, em obediência ao comando exarado no acórdão proferido pela 1ª 

Câmara de Direito Público do Sodalício Estadual, foi instaurado como 

incidente prévio à execução do decisum que condicionou o 

reconhecimento das diferenças salariais provenientes de perdas 

inflacionárias derivadas da conversão da moeda nacional (cruzeiro real 

para URV), havida no ano de 1994, à fase prévia de liquidação de 

sentença, porque, não obstante tenha reconhecido que a defasagem é 

notória e indiscutível, nem todas categorias do funcionalismo público 

fazem jus ao percentual de correção, mas somente aquelas que recebiam 

seus soldos nos moldes dos repasses orçamentários via duodécimos, no 

20º dia de cada mês vincendo (art. 168 da CR/88) e mesmo assim haveria 

de se aferir qual a defasagem concretamente havida, já que a aplicação 

genérica do percentual de 11.98% é equivocada e contrária ao 

entendimento sumulado na Corte.

Afirmam os autores que em seu entender é desnecessária a liquidação, o 

que de per si já revela o erro de premissa em que se baseiam, porque, 

muito ao reverso do que dizem, o acórdão liquidando não traz um título 

hábil e certo a ser executado, exatamente porque a decisão foi 

condicional, e, nesse diapasão, se não apuradas as diferenças e 

comprovadas as deflações salariais, coisa alguma haverá de se 

quantificar, conduzindo a um non liquet executório.

Vale dizer: nem se disse que há direito a recomposição salarial, e 

tampouco que ela seria de 11.98%, razão porque inexiste essa premissa 
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fática suscitada na peça de liquidação.

Noutro passo, não há razão alguma a se determinar que o Município junte 

holerites dos autores, se eles coligiram aos autos suas fichas funcionais 

de pagamento, extraídas do próprio sistema eletrônico da Prefeitura 

Municipal, constando a evolução salarial de cada um no período de 

2010/2015.

Entretanto, saber como e em que datas deram-se os pagamentos salariais 

do período enfocado (março a julho de 94) é ponto essencial à elucidação 

da quaestio, como apontou-se no próprio acórdão exequendo, assim como 

é essencial que se explicite que índices foram usados para correção 

salarial mês a mês (vigia o gatilho salarial automático pela alta inflação 

mensal), razão porque, recebo o presente incidente de liquidação por 

arbitramento e nos termos do art. 510 do NCPC, determino a intimação do 

Município de Juína a carrear aos autos, pena de busca e apreensão, 

informações oficiais sobre a data de pagamentos e índices de correção 

salarial usados no período em que vigeu a Unidade Real de Valor (URV) 

como fator de conversor da moeda vigente para aquela que estava em 

vias de se constituir (Plano Real/94).Prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, em querendo, deverá a municipalidade apresentar 

cálculos/pareceres contábeis sobre as diferenças salariais perquiridas. 

Carreados os documentos e pareceres aos autos, manifestem-se os 

autores.

Empós, conclusos.

Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 8 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113556 Nr: 4801-76.2015.811.0025

 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 CARLOS MOREIRA, JESSIKA ALINE STEINDORF 

GOMES, ILDO SECHIS DE ALMEIDA, JANICE APARECIDA DOS SANTOS, 

JAQUELINE VILELA TREVISANUTTO, IVANEIDE TEREZINHA DA SILVA, 

GLEICE DA SILVA DE JESUS, GENÉSIO DOS SANTOS, IDALINA DO 

CARMO BURIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 [...] Entretanto, saber como e em que datas deram-se os pagamentos 

salariais do período enfocado (março a julho de 94) é ponto essencial à 

elucidação da quaestio, como apontou-se no próprio acórdão exequendo, 

assim como é essencial que se explicite que índices foram usados para 

correção salarial mês a mês (vigia o gatilho salarial automático pela alta 

inflação mensal), razão porque, recebo o presente incidente de liquidação 

por arbitramento e nos termos do art. 510 do NCPC, determino a intimação 

do Município de Juína a carrear aos autos, pena de busca e apreensão, 

informações oficiais sobre a data de pagamentos e índices de correção 

salarial usados no período em que vigeu a Unidade Real de Valor (URV) 

como fator de conversor da moeda vigente para aquela que estava em 

vias de se constituir (Plano Real/94).Prazo de 15 dias.No mesmo prazo, em 

querendo, deverá a municipalidade apresentar cálculos/pareceres 

contábeis sobre as diferenças salariais perquiridas. Carreados os 

documentos e pareceres aos autos, manifestem-se os autores.Empós, 

conclusos.Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51700 Nr: 4998-41.2009.811.0025

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Por conseguinte, com vistas à ideia de economia processual, converto o 

rito procedimental em execução por título extrajudicial, determinando que 

se efetuem as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.Para prosseguimento da 

lide executiva, promova o credor a correta quantificação de seu crédito, 

amoldando-se à previsão do art. 524 do NCPC, juntando planilha atualizada 

e, ato seguinte, indique o credor o endereço ou paradeiro dos bens do 

devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução.Se 

liquidada a conta exequenda e indicado o endereço do devedor, cite-se no 

endereço indicado, para que 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000649-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVAZ BUTIQUE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.Z.M. CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BIAGGI OAB - PR16880 (ADVOGADO(A))

ELIANE LUCHINA GONCALVES OAB - PR0066227A (ADVOGADO(A))

LEONARDO RUIZ DE ALEMAR OAB - PR47957 (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA OAB - PR34718 (ADVOGADO(A))

FERNANDO GRECCO BEFFA OAB - PR39708 (ADVOGADO(A))

SANDRO SCHLEISS OAB - PR46243 (ADVOGADO(A))

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número do Processo: 1000649-94.2017.8.11.0025 Requerente: 

Vivaz Butique Ltda. - ME Requerida: R.Z.M. Confecções Ltda. VISTOS, 

Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Vivaz Butique 

Ltda. – ME, em face de R.Z.M. Confecções Ltda., ante a alegação de 

quebra de cláusula de exclusividade de representação da marca 

comercial na região de atuação da demandante. Proposta a demanda, foi 

deferida a gratuidade judiciária em favor da autora e determinada a citação 

da ré, que, em sede preliminar, suscitou três questões isagógicas que 

demandam análise em sede saneadora, para impedir que a tramitação 

processual seja realizada com lacunas e sem a análise de matérias 

prelibatórias suscitadas pelas partes que possam interferir na realização 

dos atos processuais seguintes. Dito isso, constata-se que afirma a 

demandada em sua peça contestatória haver cláusula de eleição de foro 

entabulada entre as litigantes, estabelecendo o foro da Comarca de 

Cianorte-PR para dirimir quaisquer questões atinentes ao contrato ajustado 
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entre ambas, razão porque a competência seria daquele juízo para 

processar e julgar a lide, mormente quando referida cláusula coincide com 

a regra geral de delimitação da competência territorial nas ações cíveis, ou 

seja, o domicílio do réu. Por sua vez, afirma a autora que por se tratar de 

uma relação de consumo, haver-se-ia de privilegiar o foro do consumidor, 

e, ainda que assim não se entenda, haveria previsão no próprio Código de 

Ritos estabelecendo que a cláusula eletiva de foro não deve prevalecer 

quando ameaçar a paridade de armas (igualdade processual) entre os 

litigantes, assinalando, ainda, que a demandada teria, apesar de eleito o 

foro no Paraná, tratado de todas obrigações, vencimentos e cumprimentos 

delas, no foro da contratante (revendedora), justificando, sem sombra de 

dúvidas, o deslocamento da competência para este juízo. A matéria 

suscitada exige uma decomposição na análise da relação jurídica discutida 

para, depois, avaliar-se a validade ou não da cláusula eletiva de foro, na 

hipótese. Pois bem, de proemio, é essencial destacar que a demanda 

incide sobre a discussão acerca da alegada quebra de cláusula de 

exclusividade de marca, que teria sido ajustada entre as litigantes, o que, 

de per si, já demonstra o quão errônea é a afirmação de que estaríamos 

defronte a uma relação de consumo, na medida em que, nenhuma das 

partes se insere no conceito de consumidor definido no art. 2º do CDC. 

Relembre-se que vige entre nós a chamada teoria finalista do conceito de 

consumidor, ou seja, para autorizar a incidência do CDC sobre 

determinada relação jurídica, haver-se-á de estar presente uma relação de 

consumo, definida pela sua finalidade, isto é, pela condição de uma das 

partes do contrato de destinatária final do produto ou serviço colocado no 

comércio. É bem verdade que o rigor do finalismo foi mitigado ao longo do 

tempo, para se considerar numa relação de consumo aquele que, 

malgrado não seja destinatário final do bem ou serviço, se apresente em 

situação de vulnerabilidade, ou seja, em posição de fragilidade perante o 

fornecedor, desequilibrando a relação jurídica, o que demanda prova por 

parte do pretenso ‘consumidor intermediário’, situação que está longe de 

ter sido provada na hipótese. Destaque-se que a autora é, anunciada e 

reconhecidamente, uma boutique de roupas femininas e, segundo afirma, 

apesar de ser uma loja multimarcas, teria contrato de representação 

exclusiva com alguma delas, no caso, a demandada, o que nada tem de 

draconiano ou desequilibrante, quanto a possibilidade de se discutir e 

provar tal condição, não havendo de modo algum que se aceitar a ideia de 

finalismo mitigado no caso concreto, porque, reitere-se, a questão em 

debate nada se assemelha a uma relação consumerista, discutindo, 

unicamente, elementos do contrato de representação comercial entre elas 

entabulado. Fixada essa premissa, deve-se, ainda, destacar que restou 

consagrada na jurisprudência a ideia de que cláusulas de eleição de foro 

não são abusivas de per si, demandando demonstração do desequilíbrio 

de forças, da ausência de paridade entre os sujeitos do processo, o que 

também não foi demonstrado no caso presente. Sobre o tema: “RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA EM CONTRATO DE ADESÃO 

- VALIDADE, DESDE QUE AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE 

ADERENTE E INEXISTENTE A INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO PODER 

JUDICIÁRIO - PARTES COM CAPACIDADE FINANCEIRA, TÉCNICA E 

JURÍDICA PARA CONTRATAR - TERRITORIALIDADE - CRITÉRIO RELATIVO 

- DERROGAÇÃO PELAS PARTES - POSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO 

FORO DE ELEIÇÃO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A cláusula que 

estipula a eleição de foro em contrato de adesão é, em princípio, válida, 

desde que verificadas, a necessária liberdade para contratar (ausência 

de hipossuficiência) e a não inviabilização do acesso ao Poder Judiciário; II 

- As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o 

enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em qualquer 

comarca que, voluntariamente, assim contratem; (REsp 1072911/SC, Rel. 

Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 05/03/2009). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADESÃO. 

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO 

AO PODER JUDICIÁRIO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO ADERENTE QUE NÃO SE 

PRESUMEM. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A 

DECISÃO AGRAVADA. (...)2. O simples fato de a eleição do foro ter se 

dado em contrato de adesão não acarreta a nulidade dessa cláusula, 

sendo imprescindível a constatação de cerceamento de defesa e de 

hipossuficiência do aderente, que não se presumem. Precedentes do STJ. 

(AgRg no REsp 369.762/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 

28/02/2011). Assim sendo, porque a simples afirmação de que o contrato 

entabulado por ser de adesão, invalidaria a cláusula de eleição de foro, 

não possui foro de juridicidade, e porque não cuidou a autora de 

demonstrar qual a razão de a aludida cláusula não poder ser aplicada na 

hipótese, suscitada a incompetência territorial do juízo, porque existente 

regra contratual – coincidente com a norma geral do NCPC – definindo e 

elegendo o locus onde devem ser dirimidas as questões do contrato 

existente entre as litigantes, outra solução não há senão reconhecer a 

validade da cláusula contratual e declinar de competência para o foro da 

Comarca de Cianorte/PR, onde deverá ser processada e decidida a lide. 

Pelo exposto, havendo incompetência territorial do juízo, outra solução não 

há senão declinar da atribuição de processamento e julgamento da lide em 

favor do juízo contratualmente eleito pelas partes para dirimir seus 

conflitos, remetendo os autos para uma das varas cíveis da Comarca de 

Cianorte/PR, procedendo-se com o arquivamento do processo nesse juízo, 

realizadas as devidas compensações e registros no sistema de 

distribuição. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000645-23.2018.8.11.0025

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:

ELIZIANE CRISTINA 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 

RECOLHA O VALOR DA DILIGÊNCIA CORRESPONDENTE JUNTO AO SITE 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. JUÍNA, 14 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UELLINTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO VOLTOLINI OAB - SC29646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000652-15.2018.8.11.0025 Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que há uma confusão na narrativa dos fatos com relação 

aos pedidos visto que, da narrativa se extrai que a presente demanda 

trata-se de revisão contratual de cartão de crédito, em que pese nos 

pedidos haver referência a manutenção da posse de veículo, não 

havendo qualquer esclarecimento quanto a que veículo o item “b” dos 

pedidos se refere. Além disso, a autor não traz aos autos documentos 

que comprovem o valor do contrato que se pretende discutir, não há 

elementos mínimos que demonstrem qualquer abusividade dos juros 

cobrados pelo réu, tampouco memorial descritivo do débito atualizado. 

Ademais, cumpre ressaltar que, embora esteja acostado aos autos 

declaração de hipossuficiência do autor, considerando o recibo de 

pagamento salarial à Id. 13197767, deverá o autor comprovar sua 

condição de hipossuficiente, não bastando singela alegação sem a devida 

prova documental de sua condição de pobreza, sob pena de indeferimento 

do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do 

CPC. Assim, considerando que o valor do contrato em análise é o devido 

valor a ser atribuído à causa, considerando a confusão no que concerne 

a narrativa dos fatos e os pedidos, bem como o recibo salarial à Id. 

13197767, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou complementar a inicial, tomando todas 

providencias acima pertinentes, sob pena de indeferimento. Após, 

volte-me os autos conclusos. Às providências. Juína/MT, 03 de julho de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000977-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. L. D. J. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000977-87.2018.8.11.0025 Vistos etc. Cuida-se de 

ALVARÁ JUDICIAL para a realização do evento cultural “RAINHA DA 

EXPOJUÍNA 2018”, solicitado pela CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

JUÍNA/MT – CDL, representada por seu Presidente LUIZ FERNANDES 

DIAS. A ação foi distribuída equivocadamente via PJe, razão pela qual a 

parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação, bem como 

informando já ter feito a distribuição correta (Id. 14284835). Em seguida, 

vieram-me os autos para apreciação. Breve relato. Decido. Com efeito, 

não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em 

julgado desde já. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo. Às providências. Juína/MT, 25 de setembro de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121016 Nr: 2006-63.2016.811.0025

 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: NILMARA SCHERAIBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMERVAL ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:16616-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A ADVOGADA DA REQUERENTE PARA MANIFESTAR, A 

CERCA DA CERTIDÃO DE FLS.47 V, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48508 Nr: 2709-38.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI BARBOSA DE SOUZA, LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYSSON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIME-SE o Advogado da parte requerente, a cerca da certidão de fls 55 

v. no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138346 Nr: 2263-20.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIVALDO CARDOSO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, POR SE TRATAR DE 

PROCESSO DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105226 Nr: 172-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO BONIATTI, Vanildo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS 

MANIFESTE ACERCA DO ENDEREÇO DO RÉU, RILDO BONITTI, TENTO EM 

VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA DE FL.86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129102 Nr: 1972-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Vistos,

Situando a questão, tenho que a preliminar de ausência de tipicidade penal 

não merece prosperar, isso porque, sem adentrar no mérito e, em juízo 

rarefeito, se forem confirmado os fatos, o acusado não estaria 

simplesmente parado “dormindo” em um acostamento da via pública, mas 

dormindo alcoolizado no meio da via pública em um semáforo.

Com efeito, o acusado, relata que “(...) ingeriu muita bebida alcóolica 

(cerveja) (...)” e que “(...) parou no semáforo para que houvesse a 

liberação (...)” e “dormiu no volante”, ocasião em que “(...) foi acordado 

pela Polícia Militar, no momento em que o veiculo permanecia parado (...)”.

Ante o exposto REJEITO a preliminar de ausência de tipicidade.

De resto, 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.

Por oportuno, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 18/06/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

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 90 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;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140093 Nr: 3452-33.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, SAMUEL LIMA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 
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OAB:14.933-B/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Tendo em vista a quantidade de acusados e testemunhas, e considerando 

as audiências já agendadas para o dia 14/12/2018, REDESIGNO a 

audiência para o dia 17/01/2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 5846-28.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Diante desse quadro, levando em conta a ausência de provas suficientes 

a ensejar a aplicação de falta grave (art. 49 da LEP) e ausência de 

instauração de PAD, ACOLHO a JUSTIFICATIVA do recuperando 

apresentada em audiência, e via de consequência, diante do atestado de 

bom comportamento carcerário juntado aos autos, em razão da 

constatação de que o recuperando ALEX DO OURO DA SILVA preenche 

os requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto, 

CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA 

PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o recuperando 

acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela 

Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem 

como que o descumprimento de qualquer dos deveres constantes dos 

artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO CAUTELAR do 

regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da 

LEP).No ato da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente as condições aludidas na Portaria, alertando-se das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer 

perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127786 Nr: 1113-38.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

Considerando que não houve a designação da audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO na decisão anterior, DESIGNO o dia 15/02/2019, às 

15h30min.

INTIMEM-SE, cumprindo-se na íntegra a decisão anterior.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111176 Nr: 3163-08.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RIBEIRO PEREIRA, VINICIO 

AURELIANO DOS SANTOS BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/DF 54011

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 423. Para tanto, a(o) Advogado(a) nomeado(a) para 

o munus público, Dr. Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. EXPEÇA-SE a certidão, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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))

 

Certifico que, não é possível promover a exclusão do sigilo das peças 

defensivas e a habilitação do autor e seu procurador constituído que 

foram apresentadas, tendo em vista que apenas o advogado que juntou 

nos autos tais peças é que poderia proceder com sua exclusão, deste 

modo, IMPULSIONO os autos para que proceda com a intimação do 

advogado da parte Requerida para que o mesmo promova a exclusão do 

sigilo das peças defensivas e a habilitação do autor e seu procurador.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000379-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELIAS NETO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID. 15603293.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANTHONY WHITING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITIRO TAKADA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000334-66.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: NICHOLAS ANTHONY WHITING 

EXECUTADO: ITIRO TAKADA VISTOS E EXAMINADOS. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial representado pelo cheque n.º 721657, 

emitido em 30 de dezembro de 2004. A teor do disposto no art. 47 da Lei 

7.357/85, a execução do cheque deve respeitar o prazo estipulado no art. 

59 do mesmo diploma legal, o qual prevê a prescrição em seis meses, 

contados da expiração do prazo de apresentação, a execução 

assegurada ao portador do cheque. No caso dos autos, considerando que 

a exequente propôs a presente demanda no dia 03 de abril de 2017, ou 

seja, mais de 12 anos após a sua emissão, resta evidente a inexigibilidade 

do cheque mediante ação executiva. Ante o exposto, e tudo o mais o que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, e declaro a prescrição 
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da pretensão inicial, e em consequência, indefiro a petição inicial, 

conforme fundamentação acima. Isentos do pagamento de custas e 

honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Cumpra-se 

no mais, o Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça. 

Sem prejuízo, considerando que a decisão de ID. 13195499, não possui 

relação com o presente processo, promova-se a sua inutilização. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Juína (MT), 11 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direto.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001549-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001549-43.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO V I S 

T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública, diante da atuação do exequente 

como defensor dativo do Juízo, ante a ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. INTIME-SE a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

art. 535 do CPC. Decorrido prazo para impugnação, REMETAM-SE as 

cópias necessárias dos documentos constantes da presente ação ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para que proceda a liquidação do valor, em cumprimento ao Provimento n. 

11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias. Se 

concordes, desde já, HOMOLOGO-O. Ato contínuo, EXPEÇA-SE a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do 

CPC. Na hipótese de ser apresentada IMPUGNAÇÃO, tornem-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação 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))

ANDRE DUTRA BECKER OAB - RS35552 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

08/02/2019 às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

YANA CAVALCANTE DE SOUZA OAB - GO22930 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 17h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POSTERO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000053-76.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JULIANA POSTERO DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos doze 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 14h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1000053-76.2018.8.11.0025- PJE. Ausente às 

partes ao ato. 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, 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 
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14h18min. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010375-12.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para informar que foi expedido a respectiva Certidão de 

Crédito nos termos da sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000978-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000978-09.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ITAMARA DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT V I S T O 

S, Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

16642921) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-04.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO ROSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010134-04.2014.8.11.0025. REQUERENTE: JORGE RIBEIRO ROSANTE 

REQUERIDO: CLARO S/A, SERASA S/A. V I S T O S, Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado (id. 16615018) nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação 

interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-57.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DYHEK LUHANNDA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010264-57.2015.8.11.0025. REQUERENTE: DYHEK LUHANNDA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: OI S/A VISTOS, Certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado (id. 16615446) nos termos do artigo 42 da Lei 

n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-55.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LUIS HUTTRA (REQUERENTE)

AGRO-INDUSTRIA BOMBACHA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI EMPRESA DE TELEFONIA (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 JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010441-55.2014.8.11.0025. REQUERENTE: FABIANO LUIS HUTTRA, 

AGRO-INDUSTRIA BOMBACHA EIRELI - ME REQUERIDO: OI EMPRESA DE 

TELEFONIA V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado (id. 16881143) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001586-07.2017.8.11.0025. REQUERENTE: REGINALDO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S, Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado (id. 16996509) nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação 

interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 
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referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-53.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA OLIVEIRA NENEVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010165-53.2016.8.11.0025. REQUERENTE: LUANA OLIVEIRA NENEVE 

REQUERIDO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO V 

I S T O S, Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

16744611) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Defiro o 

pedido de juntada dos comprovantes da obrigação de fazer (id 16662789), 

determinada em sentença. Dê-se vistas dos autos à apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GOULARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000302-27.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ELIAS GOULARTE V I S T O 

S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Conforme noticiado no ID 15561359, as partes 

firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-75.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010321-75.2015.8.11.0025. REQUERENTE: DALVA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP V I S 

T O S, Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

processo está instruído a contento e se acha apto a ser decidido, porque 

a matéria de fato já se encontra devidamente esclarecida, e respeitado 

todo iter procedimental aplicável aos processos sujeitos ao rito especial 

criado pela Lei n. 9.099/95. Portanto, cabível a análise da questão de 

fundo diretamente, posto que inexistentes preliminares passiveis de 

impedir o conhecimento da matéria de mérito, é suficiente destacar que se 

trata de ação indenizatória centrada na seguinte premissa: a prática de 

atos reiterados, por parte do réu, visando constranger o autor a pagar 

dívida que havia sido contraída por ele no estabelecimento comercial 

demandado. Em resumo: o autor, se anunciando devedor do réu, pretende 

ser indenizado moralmente pelos excessos que o credor teria cometido na 

cobrança de seu crédito. Segundo a demandante, o excesso na 

cobrança, que a convolou de exercício regular de um direito teria ocorrido 

a mais de 14 anos após a constituição da dívida e depois de ter pago o 

debito no ano de 2002 para um suposto cobrador do estabelecimento 

comercial, ressaltando que a demandante realizou as compras junto ao 

estabelecimento comercial em meados de 2001, quando ainda residia na 

cidade de Alta Floresta -MT, no entanto devido dificuldade financeiras, 

deixou de adimplir sua divida existente com o demandado momento em que 

mudou-se para município de Cotriguaçu-MT, aproximadamente meados de 

2001, alega a demandada que no intuito de pagar seus débitos procurou o 

estabelecimento comercial da demandada que aberta recentemente no 

município de Cotriguaçu –MT em 2002, e que após esta recebera em sua 

residência o senhor Antônio informando ser cobrador da demandada, 

momento em que a demandante afirma ter e quitado o debito existente 

mediante entrega de cártula de credito ( cheque ), contudo a demandante 

prova nenhuma junta aos autos dos fatos narrados ate presente momento, 

fazendo alegações sem qualquer prova, veja a demandante em momento 

algum informa o valor pago ao “suposto cobrador” . Prossegue a 

demandante afirmando que no ano de 2015, procurou a referida loja no 

município de Juína-Mt, e que no intuito de comprar alguns objetos , fez a 

atualização cadastral e lhe foi informada da existência do referido debito 

em seu cadastro, e que este foi o marco para inicio das cobranças 

indevidas/excessivas tendo a demandante juntado prova tão somente de 

e-mail com proposta de acordo e parcelamento do debito existente em 8 

parcelas . De todo o ocorrido, a Requerente fez 02 Boletins de 

Ocorrências, nos dias 26/05/2015 (nº 2015.147097) e 17/06/2015 (nº 

2015.170227). Em sede de contestação, o réu nega o abuso na cobrança, 

salientando que apesar do autor lhe dever por mais de 14 anos, nunca 

exigiu o pagamento forçado, somente utilizando de meios lícitos para exigir 

o seu crédito, salientando, ademais, que ainda perduraria uma dívida no 

montante, não corrigido, estando em posse de diversas nota promissória 

assinada pela demandada. Requerendo ao final total improcedência da 

ação destacando que não houve qualquer negativação fora do período 

estabelecido por lei, agindo tão somente em exercício regular do direito. 

Esquadrinhados os fatos, antes de abordar a análise da questão fática 

objeto da prova colhida nos autos, é necessária uma reflexão inicial. O 

objeto do litígio demonstra de forma exemplar o quão é imprescindível que 

a noção, o conceito de amplo e livre acesso ao Judiciário como uma 

garantia constitucional do cidadão, seja melhor interpretada, discutida, 

regulamentada, sob pena desse modelo democratista de jurisdição 

sufocar o Poder jurisdicional. Não me posto contrário a uma cláusula de 

índole fundamental esculpida na Constituição da República, por evidente, 

mas sim com a interpretação que a ideia de amplo acesso ganhou ao longo 

dos anos, se tornando num conceito tão elástico que se confundiu com 

direito de acesso livre, universal e gratuito, o que se tornou a regra nos 

modelos procedimentais, escancarando a crise que somente os que não 

gostam de enxergar não admitem. Estimulado por gratuidades e isenções 

de riscos em formas processuais pretensamente mais simplistas, o 

brasileiro passou a demandar de modo tão voraz que a Justiça como um 

modelo de solução de conflitos se acha em xeque, e qualquer voz que se 

levante é tida por elitista, por corporativista, enquanto que os foros 

judiciais se avolumam de demandas sem solução e que se repetem em 
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velocidade assustadora. No caso presente, alguém que reconhece dever 

a outrem, ao invés de buscar a solução de seu débito e das desavenças 

que porventura isso tenha provocado na sua relação comercial com o 

credor, prefere ajuizar uma ação judicial que, a rigor, nem sequer 

tangenciava a solução da dívida, isto é, para além da relação debitória, a 

demanda cria uma nova contenda, como se ao Judiciário coubesse 

acomodar todas as quizilas cotidianas vividas em sociedade. Em resumo: 

essa crise de identidade social, de valores coletivos, esse cotidiano cada 

vez mais individualista e ao mesmo tempo, midiático e globalizado por 

celulares e mídias sociais, desembocou na chamada sociedade do 

demandismo, que se alastra país afora, caracterizando uma espécie de 

desabafo coletivo, que em nada contribui para a solução dos litígios e do 

grave problema da morosidade/abarrotamento do Judiciário. Feita essa 

digressão, saliente-se que se impõe como dever do julgador, como diretor 

e controlador do processo, coibir os abusos/excessos de demanda, 

senão por outras razões mais profundas, ao menos como medida de 

emprestar coerência, logicidade e preservar a finalidade verdadeiramente 

essencial da prestação jurisdicional, que, com certeza não é, estimular, 

acalentar, incentivar os cidadãos a procurarem o Judiciário, não para 

resolver litígios e sim para postergar seus débitos, prorrogar contendas, 

aumentar litígios. Resumidamente: a situação dos autos demonstra que há 

algum problema social a ser solucionado, de modo não jurisdicional, 

quando cidadãos resolvem bater às portas do Judiciário para discutir 

questões comezinhas, cotidianas, prosaicas, que não deveriam ter de ser 

resolvidas por um Poder estatal. Entretanto, como o modelo processual é 

ainda maciçamente contencioso e não pode o juiz permitir o non liquet, 

mesmo diante de situações que sequer deveriam estar postas à seu 

conhecimento, é preciso resolver a questão posta, e nesse diapasão 

calha recordar que o ônus de provar que a cobrança de uma dívida 

desbordou do exercício regular de um direito para um ato abusivo, é de 

quem alega tal circunstância, e nesse diapasão, a prova dos autos se 

limitou a relatos da autora sem qualquer amparo em outras provas o que 

não é suficiente a formar um juízo claro de que estamos defronte a uma 

situação de cobrança e abusiva que caracterize violação a um direito da 

personalidade. Destaco que a requerente junta aos autos como prova da 

cobrança excessiva, um e-mail enviado pela requerida em meado de 2015, 

informando a possibilidade de parcelamento para a quitação do debito A 

bem da verdade, ao que se dessume das provas colhidas, a tal situação 

se resumiria em mero exercício do direito de cobrança, como bem 

enfatizado pela demandada, não houve qualquer excesso na cobrança, 

destacando que trata-se de um debito desde de 2001 e que ate presente 

data se encontra em aberto, conforme notas promissórias juntadas aos 

autos. Dito assim, a conclusão que se impõe é a de que existem duas 

versões para o mesmo fato e se o ônus probatório recaía sobre o autora, 

quanto ao dever de mostrar a ação ilícita e excessiva que afirmou ter sido 

perpetrada pela demandada, então de tal ônus ele não se desincumbiu e a 

solução da demanda deve ser negativa às suas pretensões. Diga-se, por 

oportuno, que segundo o autora ela foi exposto a cobranças reiteradas, 

realizadas de forma ilícita pela demandada, destacando que já havia 

realizado o pagamento do referido debito para um cobrador da empresa 

com nome de Antônio e que a mesma pagou em forma de cheque e que 

não havia testemunha, e tão pouco comprovante de pagamento da divida, 

não mencionado aos autos si quer o valor "pago". Nota-se que as 

alegações trazidas pela autora não corroboram com as provas juntadas 

aos autos. Por tudo isso, não reconheço a ocorrência do ato ilícito narrado 

na inicial, assim como, sendo incontroversa a existência da dívida pela as 

notas promissórias juntadas aos autos /saldo da dívida constituída junto à 

ré. Por tudo isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido pela autora, e, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

processual (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Preclusas as vias 

recursais, ao arquivo, com as devidas baixas. Publicação no sistema PJe. 

Juína/MT, 14 de Dezembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 14 de Dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000600-53.2017.8.11.0025. REQUERENTE: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente 

recurso inominado (id. 13734519) nos termos do artigo 42 da Lei n° 

9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação 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))

 

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 
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necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 11 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEI ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARCANTONIO (REQUERIDO)

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS OAB - MG113922 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 17h20min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ONEDES CUSTODIO DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010227-93.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: ONEDES CUSTODIO DE FARIAS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 

dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou integralmente o débito exequendo, bem como 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. 

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do valor representado pela guia nº 907041, nos 

moldes requeridos na petição de ID. 9291833, e, considerando a 

duplicidade de pagamento, a expedição de alvará em favor do devedor 

para levantamento do valor representado pela guia nº 913561, nos moldes 

requeridos na petição de ID. 9650703. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, até a presente data a parte Requerida Telefonica Brasil S.A 

não apresentou defesa nos autos, deixando decorrer "In Albis" o prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON HENRIQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 01/02/2019 às 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010410-06.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010410-06.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc... Conforme se infere da certidão de Id. 14224784, o devedor foi 

intimado para cumprir a sentença, porém não há nos autos cópia da 

certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça. Portanto, determino que a Sra. 

Gestora entre em contato com o Juízo deprecado, solicitando o envio da 

respectiva missiva, com a maior brevidade possível. Após, transcorrido o 

prazo para pagamento sem cumprimento voluntário da obrigação, intime-se 

o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína-MT, 10 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBSTER LUIZ COLACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CARLOS PERONDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (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 

1001376-53.2017.8.11.0025 REQUERENTE: WEBSTER LUIZ COLACO 

REQUERIDO: LAERCIO CARLOS PERONDI VISTOS. Embargos de 

declaração opostos pelo autor contra a sentença de ID. 13091499, 

alegando, em síntese, que o julgado é omisso porquanto deixou de arbitrar 

honorários em face da nomeação do advogado Eugênio Barbosa de 

Queiroz para atuar como defensor dativo neste feito. É um breve relato. 

Fundamento e decido. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade 

e, no mérito merece acolhimento e, isso porque, o julgado foi de omisso ao 

fixar honorários ao causídico nomeado como defensor dativo para 

patrocinar os interesses do autor. Dessarte, considerando se tratar de um 

direito legítimo e, tendo em vista ausência de Núcleo da Defensoria Pública 

na comarca, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários 

advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem obrigação 

de laborar gratuitamente quando compete ao ente estatal a obrigação de 

prover assistência jurídica aos hipossuficientes. Portanto, ACOLHO os 

aclaratórios para sanar esta omissão, integro a sentença, para fazer 

constar o seguinte parágrafo: “Fixo honorários advocatícios em 01 (um) 

URH’s ao defensor dativo Eugênio Barbosa de Queiroz, inscrito na 
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OAB/MT 12.457/O, pelos trabalhos desempenhados até a presente data, 

conforme tabela atual da OAB/MT, com efeito integrativo. Expeça-se a 

certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ.” No 

mais, no que não diverge da presente decisão, permanece a sentença, tal 

como lançada. Intime-se. Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000904-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ TOMACHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (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 

1000904-18.2018.8.11.0025 REQUERENTE: JOSE LUIZ TOMACHESKI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Ação de cobrança 

proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o 

fornecimento ao autor do fardamento completo devido aos Policiais 

Militares nos anos de 2013, 2014 e 2015, ou ainda, da respectiva 

indenização pecuniária. Relata o autor que é policial militar, atualmente na 

graduação de soldado, e que a teor do que prescreve o art. 78 § 1º e art. 

80-A da Lei Complementar 231/2005, quando no desempenho de suas 

funções regulamentares, faz jus ao recebimento do uniforme de uso 

obrigatório ou ainda, no caso de omissão Estatal, indenização no valor 

correspondente ao menor subsídio das praças, a ser pago na data do seu 

aniversário. Assevera, no entanto, que nos anos de 2013, 2014 e 2015, 

não houve o fornecimento do fardamento pela sua Corporação, nem 

mesmo o pagamento da respectiva indenização pela aquisição dos 

uniformes, resultando na obrigação do Estado de reparar tal omissão. Com 

fundamento na regra do artigo 305 do CPC, requer a concessão de tutela 

cautelar em caráter antecedente, para que o requerido seja compelido a 

exibir documentação comprobatória do fornecimento do fardamento, 

desde a sua assunção ao cargo até a presente data, ou documento que 

comprove o pagamento da respectiva indenização. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Como é cediço, o novo 

sistema normativo introduzido pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

prevê três procedimentos para a pretensão de exibição de documento ou 

coisa em juízo, sendo a primeira como espécie de procedimento 

probatório, nos termos dos artigos 396 a 404, que não se trata de tutela de 

urgência cautelar, mas objeto de requerimento pelo autor, na petição 

inicial, e pelo réu, na contestação, no curso do processo; em segundo 

como procedimento da tutela de urgência cautelar antecedente, previsto 

nos artigos 305 a 310 do CPC; em terceiro na forma de produção 

antecipada de provas, nos termos do art. 381 e seguintes. Na hipótese 

dos autos, apesar do autor escorar seu pedido de exibição de documento 

no artigo 305 e seguintes do CPC, percebo que a tutela pretendida tem 

natureza probatória, eis que não se trata de tutela de urgência cautelar, 

mas sim de comprovação das afirmações fáticas - fornecimento do 

fardamento ou pagamento da pecuniária, devendo, portanto, ser 

observado o procedimento previsto no artigo 396 e seguintes do CPC. 

Vale ressaltar que tal questão será analisada após a formação da relação 

processual e a vinda de outros documentos, quando então as partes 

poderão especificar as provas que pretendem produzir ao longo da fase 

de instrução. Ademais, o pleito não se mostra provável, nem urgente, não 

há sequer alegação de perigo dano ou risco ao resultado útil do processo 

(art. 305 do CPC), inexistindo, portanto, prejuízo ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, principalmente nessa fase de admissão do 

pedido. Sobre o tema, colho da doutrina: “A Seção VI disciplina a exibição 

de documento ou coisa, iniciando o art. 396 com a indicação do que é 

passível de exibição pela parte. O art. 401 trata da hipótese em que o 

pedido é dirigido a terceiro. Importa destacar que o novo CPC amalgamou – 

e o fez muito bem – o que no CPC de 1973 é tratado tanto como meio de 

prova como ‘procedimento cautelar específico’ (arts. 844 e 845). Se a 

hipótese for de urgência, não há como negar a possibilidade de o pedido 

de exibição ser formulado antes do processo, aplicando-se, para tanto, o 

procedimento aqui analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama de 

‘produção antecipada de provas’ (art. 381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. É irrecusável, 

outrossim, que o pedido possa assumir a feição de alguma tutela 

provisória antecedente, seja ela de cunho antecipado (art. 303) ou 

cautelar (arts. 305 a 310).” (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de 

Processo Civil anotado, Saraiva, 2015. p. 284). Nessa linha, INDEFIRO o 

pedido de exibição de documentos pretendido. Cite-se o Estado de Mato 

Grosso de todo o conteúdo da reclamação, para contestar, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias. De mais a mais, deverá o reclamado, no mesmo 

prazo, informar se em interesse em conciliar, implicando seu silêncio na 

conformação da desnecessidade de realização de audiência de 

conciliação. Deve ser observada a Nota Técnica 1/16 do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais (Fonaje), quanto a contagem de prazos, e em 

apreciação ao princípio da celeridade – não se aplicando o Art. 219, CPC. 

Decorrido o prazo de resposta sem especificação de provas por nenhuma 

das pares, mas com arguição de preliminares e/ou juntada de documentos 

pelo Município reclamado, dê-se vista ao reclamante para réplica em 15 

(quinze) dias. Na sequência, se necessário for, ao MPE. Em caso de 

pedido de produção de provas por qualquer das partes, tornem conclusos 

para saneamento e a necessidade de dilação probatória. Citações e 

intimações necessárias. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000905-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (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 

1000905-03.2018.8.11.0025 REQUERENTE: IRINEU DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Ação de cobrança 

proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o 

fornecimento ao autor do fardamento completo devido aos Policiais 

Militares nos anos de 2013, 2014 e 2015, ou ainda, da respectiva 

indenização pecuniária. Relata o autor que é policial militar, atualmente na 

graduação de soldado, e que a teor do que prescreve o art. 78 § 1º e art. 

80-A da Lei Complementar 231/2005, quando no desempenho de suas 

funções regulamentares, faz jus ao recebimento do uniforme de uso 

obrigatório ou ainda, no caso de omissão Estatal, indenização no valor 

correspondente ao menor subsídio das praças, a ser pago na data do seu 

aniversário. Assevera, no entanto, que nos anos de 2013, 2014 e 2015, 

não houve o fornecimento do fardamento pela sua Corporação, nem 

mesmo o pagamento da respectiva indenização pela aquisição dos 

uniformes, resultando na obrigação do Estado de reparar tal omissão. Com 

fundamento na regra do artigo 305 do CPC, requer a concessão de tutela 

cautelar em caráter antecedente, para que o requerido seja compelido a 

exibir documentação comprobatória do fornecimento do fardamento, 

desde a sua assunção ao cargo até a presente data, ou documento que 

comprove o pagamento da respectiva indenização. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Como é cediço, o novo 

sistema normativo introduzido pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

prevê três procedimentos para a pretensão de exibição de documento ou 

coisa em juízo, sendo a primeira como espécie de procedimento 

probatório, nos termos dos artigos 396 a 404, que não se trata de tutela de 

urgência cautelar, mas objeto de requerimento pelo autor, na petição 

inicial, e pelo réu, na contestação, no curso do processo; em segundo 

como procedimento da tutela de urgência cautelar antecedente, previsto 

nos artigos 305 a 310 do CPC; em terceiro na forma de produção 

antecipada de provas, nos termos do art. 381 e seguintes. Na hipótese 

dos autos, apesar do autor escorar seu pedido de exibição de documento 

no artigo 305 e seguintes do CPC, percebo que a tutela pretendida tem 

natureza probatória, eis que não se trata de tutela de urgência cautelar, 

mas sim de comprovação das afirmações fáticas - fornecimento do 

fardamento ou pagamento da pecuniária, devendo, portanto, ser 

observado o procedimento previsto no artigo 396 e seguintes do CPC. 

Vale ressaltar que tal questão será analisada após a formação da relação 

processual e a vinda de outros documentos, quando então as partes 
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poderão especificar as provas que pretendem produzir ao longo da fase 

de instrução. Ademais, o pleito não se mostra provável, nem urgente, não 

há sequer alegação de perigo dano ou risco ao resultado útil do processo 

(art. 305 do CPC), inexistindo, portanto, prejuízo ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, principalmente nessa fase de admissão do 

pedido. Sobre o tema, colho da doutrina: “A Seção VI disciplina a exibição 

de documento ou coisa, iniciando o art. 396 com a indicação do que é 

passível de exibição pela parte. O art. 401 trata da hipótese em que o 

pedido é dirigido a terceiro. Importa destacar que o novo CPC amalgamou – 

e o fez muito bem – o que no CPC de 1973 é tratado tanto como meio de 

prova como ‘procedimento cautelar específico’ (arts. 844 e 845). Se a 

hipótese for de urgência, não há como negar a possibilidade de o pedido 

de exibição ser formulado antes do processo, aplicando-se, para tanto, o 

procedimento aqui analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama de 

‘produção antecipada de provas’ (art. 381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. É irrecusável, 

outrossim, que o pedido possa assumir a feição de alguma tutela 

provisória antecedente, seja ela de cunho antecipado (art. 303) ou 

cautelar (arts. 305 a 310).” (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de 

Processo Civil anotado, Saraiva, 2015. p. 284). Nessa linha, INDEFIRO o 

pedido de exibição de documentos pretendido. Cite-se o Estado de Mato 

Grosso de todo o conteúdo da reclamação, para contestar, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias. De mais a mais, deverá o reclamado, no mesmo 

prazo, informar se em interesse em conciliar, implicando seu silêncio na 

conformação da desnecessidade de realização de audiência de 

conciliação. Deve ser observada a Nota Técnica 1/16 do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais (Fonaje), quanto a contagem de prazos, e em 

apreciação ao princípio da celeridade – não se aplicando o Art. 219, CPC. 

Decorrido o prazo de resposta sem especificação de provas por nenhuma 

das pares, mas com arguição de preliminares e/ou juntada de documentos 

pelo Município reclamado, dê-se vista ao reclamante para réplica em 15 

(quinze) dias. Na sequência, se necessário for, ao MPE. Em caso de 

pedido de produção de provas por qualquer das partes, tornem conclusos 

para saneamento e a necessidade de dilação probatória. Citações e 

intimações necessárias. Às providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001340-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(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 

1001340-11.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: R R BERNARDO – ME 

EXECUTADO: PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA VISTOS. 

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por PROJETUS 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA em desfavor de R R BERNARDO – 

ME, ambos qualificados nos autos, em que se objetiva, em suma, a 

extinção do feito executivo. Narra o excipiente que os títulos executivos 

que fundamentam a presente ação não se apresentem conforme os 

parâmetros exigidos pela Lei nº 5.474/68, razão pela qual seria nula a 

execução. A excepta, por sua vez, defendeu a liquidez, certeza e 

exigibilidade dos títulos exequendos, alegando que nos termos da Lei nº 

9.492/97, os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, por 

indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação 

dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e 

constituem títulos executivos extrajudiciais. É breve o relato. Decido. De 

plano, é relevante pontuar que a exceção (objeção para os puristas) de 

executividade é uma criação da práxis forense para materializar questão 

que sempre esteve passível de suscitação em qualquer procedimento 

executório, ou seja, o levantamento das chamadas questões de ordem 

pública que não permitem seja o procedimento de excussão constituído ou 

processado validamente. No que pertine à discussão judicializada, assiste 

razão ao excipiente quando afirma que o título executivo que aparelham a 

pretensão verbalizada pelo exequente/excepto carecem de força 

executiva. Como sabido, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça entende que para o aparelhamento de execução que envolve 

duplicata virtual mercantil é indispensável a presença concomitante dos 

seguintes elementos: protesto por indicação; documento hábil 

comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e não haja recusa 

de aceite. Nessa linha de intelecção, o aresto a seguir: "EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR 

INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE 

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO 

JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - 

emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - 

podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do 

título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 

9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, 

devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e 

dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos 

serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e 

constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso 

especial a que se nega provimento." (REsp 1024691/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 

12/04/2011) No caso em julgamento, não houve o estrito cumprimento de 

tais exigências, porquanto a execução foi instruída apenas com 

documentos nominados como “controle de venda” e “requisição”, 

comprovando a existência da relação jurídica subjacente - venda de 

peças e prestação de serviços em favor da excipiente, porém, não 

suprem a ausência do título cambiário eletrônico, porque 

desacompanhados dos boletos bancários e dos respectivos instrumentos 

de protesto. Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos 

legais, a cobrança da dívida não pode ser efetuada pela via executiva, 

dada a falta de certeza e executoriedade dos documentos apesentados 

para o aparelhamento da presente ação executiva. Ante ao exposto, 

acolho a exceção de executividade suscitada e reconheço a ausência de 

liquidez do título que aparelha a execução, extinguindo a ação executiva 

por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo, a teor do que dispõe o artigo 485, IV, do CPC. Por se tratar de 

rito sumaríssimo, sem custas nem honorários (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Juína/MT, 14 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001301-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Correção de Perdas Salariais c.c pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por CLAUDIA MARA DE CAMPOS contra 

o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT, alegando que são servidores do 

Requerido, e que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos. Depois de 

intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, fora indeferido o 

pedido de justiça gratuita, sendo determinada a intimação da autora para 

recolhimento das custas. Em id nº 16987671, a requerente pugna pela 

desistência da ação. Após, vieram os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado 

pela requerente, antes mesmo da triangularização processual (art. 485, § 

4º). Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em 
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consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO o exequente ao 

pagamento das custas e despesas processuais no montante de 10% 

sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001202-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA OAB - MT24687/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001202-52.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANISIA ALVES DA SILVA RÉU: JOSE JULIO GONÇALVES 

Vistos. Cuida-se de “Ação De Guarda Unilateral c/c Alimentos” proposta 

por JUANA VITÓRIA ALVES GONÇALVES, representada por sua genitora 

e também requerente ANA MARIA ALVES RODRIGUES, assistida por 

ANÍSIA ALVES DA SILVA em desfavor de JOSE JULIO GONÇALVES, 

todos qualificados nos autos. Na exordial a requerente pugna para que lhe 

seja concedida a guarda unilateral da menor Juana Vitória Alves 

Gonçalves e a fixação de alimentos no importe equivalente a 32% (trinta e 

dois por cento) do salário mínimo e também 50% das despesas 

extraordinárias. Em ID 14868787 foi recebida a inicial, postergada a análise 

da liminar perseguida, deferidos os benefícios da justiça gratuita, além de 

determinar a citação do requerido e realização de estudo. Relatório 

psicossocial apresentado em ID 15621668. Audiência realizada em ID 

15749577 não obteve acordo entre as partes. O requerido apresentou 

contestação em ID 16140434. Impugnação à contestação apresentada em 

ID 16181821. O Ministério Público manifestou pela procedência do pleito 

inicial, concedendo-se a guarda definitiva da menor à sua genitora e que 

os alimentos sejam fixados no montante pleiteado na exordial (ID 

16994132). Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, cumpre registrar que o caso dos 

autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; A 

guarda é um modo de colocação de uma criança ou adolescente em uma 

família substituta, sendo que, visando conferir ao infante a melhor e mais 

ampla proteção possível, obrigando seu detentor a prestar assistência 

material, moral e educacional ao menor, conferindo o direito/dever ao 

detentor de zelar pelos direitos da criança ou adolescente, opondo-se até 

mesmo aos pais. Vejamos o dispositivo legal do Código Civil que dispõe 

sobre a guarda: “Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. 

(Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).” A finalidade 

precípua da guarda é amparar uma criança ou adolescente que se 

encontre em situação de risco, seja pelo abandono dos pais biológicos, 

seja pela existência qualquer de motivo suficiente, ou mesmo visando 

apenas regularizar a posse de fato, como ocorre in casu. Com a argúcia 

que lhe é peculiar, o professor Roberto João Elias sintetiza brilhantemente 

o conceito e os objetivos do instituto da guarda, in verbis: “O guardião 

deve prestar ao menor, sob pena de perder a guarda, toda a assistência 

devida pelos pais. Mas, ao mesmo tempo, lhe é conferido um poder que 

pode ser oposto ao dos próprios pais. Estes, embora no exercício do 

poder familiar (pátrio poder), não podem arrebatar o filho das mãos do 

guardião sem ordem judicial. Ao guardião, por outro lado, faculta-se o 

direito de reclamar o menor de quem ilegalmente o detenha, por meio de 

ação de busca e apreensão. Normalmente, o pedido de guarda tem o 

objetivo de regularizar a posse de fato. O responsável já tem o menor 

consigo e, para que surtam os efeitos legais, requer a medida”. Nesse 

diapasão, numa perspectiva do princípio do melhor interesse do infante, 

afirma-se que a guarda somente poderá ser deferida quando apresentar 

reais vantagens para o menor e fundar-se em motivos legítimos. 

Ressalte-se, por oportuno, que todas as crianças possuem o direito 

fundamental à convivência familiar e comunitária, visando possibilitar seu 

pleno desenvolvimento social e emocional. Assim, “Para o 

desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança 

precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos 

cuidados e sob a responsabilidade dos pais, e em qualquer hipótese, num 

ambiente de afeto e de segurança moral e material; salvo de 

circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não será apartada 

da mãe”. (6° Princípio da Declaração Universal dos Direitos da Criança). No 

mesmo sentido: art. 227 da CRFB; e art. 19 do Estatuto da criança e 

adolescente. Sem delongas, no caso judicializado, há evidente 

necessidade de regulamentação da guarda da menor. Afinal, retumba dos 

autos que o menor anseia residir com sua genitora, conforme comprova 

laudos psicológicos e sociais colacionados aos autos. Decerto que o 

exercício da guarda de filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada 

em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se refere ao 

reconhecimento da igualdade parental, eis que a guarda compartilhada 

passou a ser regra por ser mais eficaz para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Senão vejamos: Art. 1.583. 

A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. In casu, 

verifico que o genitor não demonstrou interesse em obter a guarda da 

infante, além do que necessário salientar que se a criança, no local onde 

está, recebe a devida assistência material, moral e educacional, não há 

razão para se mudar tal situação fática favorável ao interesse da menor, 

conforme, inclusive, já decidiu o STF: O menor, de regra, deve ser mantido 

onde está, desde que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve 

ser evitada o quanto possível, para não causar prejuízo psíquico à 

criança. (STF, RE 100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in 

RT 586/234) Ademais, restou evidenciado que a requerente dispensa 

todos os cuidados necessários ao desenvolvimento saudável da menor, 

mesmo com todas as dificuldades, de modo que o estudo psicológico foi 

enfático em afirmar, respectivamente, que: (...) que a criança Lorena está 

sendo bem amparada e adaptada no seio da família materna, 

apresentando desenvolvimento psicomotor dentro da normalidade para 

sua faixa etária. A genitora Ana Maria, com o apoio de sua família, tem se 

mostrado capaz de exercer a guarda da filha de modo satisfatório. Apesar 

das condições socioeconômicas limitadas, a família tem conseguido suprir 

a criança em suas necessidades materiais. Sendo assim, considerando 

que a situação de fato já descreve a guarda da criança como sendo da 

Requerente, a presente medida será deferida como forma de resguarda a 

posse de fato da infante. No que tange aos alimentos, com mudanças na 

estrutura da família e pais que não mais coabitam os filhos não podem ser 

prejudicados, garantindo-lhes o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

todos os vetores, proteção integral. Cumpre ressaltar que ao não 

guardião, após o rompimento dos laços de convivência marital, não cabe 

afastar-se do provimento da prole. A teor do art. 1.694, §1º, do Código 

Civil “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, ou seja, atendendo-se 

ao festejado binômio necessidade-possibilidade. Desta feita, analisando o 

arcabouço probatório, tenho que o montante pleiteado na inicial se mostra 

razoável, enquanto que o ofertado pelo demandado é muito aquém do 

necessário para suprir as necessidades materiais da infante. Ademais, 

tenho que o requerido apenas faz meras alegações acerca de sua 

incapacidade de efetuar pagamento de alimentos em montante superior, 

contudo, não traz qualquer elemento de prova para embasar suas 

alegações e quando intimado para informar as provas que pretendia ainda 

produzir quedou-se silente. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na exordial, razão porque CONCEDO a guarda definitiva da menor 

JUANA VITÓRIA ALVES GONÇALVES, em favor da mãe ANA MARIA 

ALVES RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos; para CONDENAR 

a parte requerida ao pagamento de 32% (trinta e dois por cento) do salário 

mínimo mais 50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares 

e escolares, que deverá ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

na conta em nome do representante legal do menor que deverá ser 
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informada. Nessa toada, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do CPC. LAVRE-SE o termo de 

guarda definitiva. CONDENO a parte demandada nas verbas de 

sucumbência, porém suspenso a exigibilidade, uma vez que beneficiária 

da justiça gratuita. P. R. I. C. CIÊNCIA ao MPE e DPE. Transitada em julgado 

a sentença, AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo. Mirassol 

D´Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI BUCHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Doença 

c/c Pedido de Liminar” proposta por Marlei Buchmann 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 id nº 

13622262/13622687. A inicial foi recebida em id nº 13705681, sendo 

determinada citação da demandada, com indeferimento do pedido de 

tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Contestação 

apresentada pela demandada no id nº 14451583. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 14751870. Laudo pericial aportado em id 

nº 16696515. A demandada se limitou a tomar ciência da perícia realizada, 

enquanto que a autora apresentou manifestação em id nº 16960449. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018 não havendo que se falar em quinquênio. Pois bem. 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: “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)” A qualidade de segurado da parte autora restou 

devidamente comprovada conforme documentos de id nº 14451599, 

donde se depreende que o vem percebendo aposentadoria por Invalidez, 

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 inserido em id nº 16696516, aferem-se as informações: “(...) Sim. 

Psiquiátrico/ortopédico (...) Permanente (...) para qualquer atividade (...) 

permanente. Total (...) Incapacidade total e permanente (...)”. 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. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 

qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Considerando que 

a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer 

tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é possível verificar o 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. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão 

da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 

de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 
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a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” 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”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a manter a aposentadoria por Invalidez em favor de Marlei 

Buchmann, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica, com incidência de juros de mora[2] a partir 

da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida[3]. 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[4]”, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

MANTENHA, 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, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 402 de 730



decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Doença 

c/c Pedido de Liminar” proposta por Jose Francisco de Oliveira 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 id nº 

15028960/15028994. A inicial foi recebida em id nº 15060253, sendo 

determinada citação da demandada, com o indeferimento do pedido de 

tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Contestação 

apresentada pela demandada no id nº 15302264. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 15787950. Laudo pericial aportado em id 

nº 16794725. A demandada se limitou a tomar ciência da perícia realizada, 

enquanto que a autora apresentou manifestação em id nº 16995535. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018 não havendo que se falar em quinquênio. Pois bem. 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: “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)” A qualidade de segurado da parte autora restou 

devidamente comprovada conforme documentos de id nº 15028984, 

donde se depreende que o vem contribuindo com a 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 inserido em id nº 16794727, aferem-se as informações: “(...) Sim. 

Física; Ortopédica (...) permanente, total (...) apresenta quadro ortopédico 

incapacitante, definitivo e total em evolução (...)”. 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. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 

qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Considerando que 

a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer 

tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é possível verificar o 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 
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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. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão 

da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 

de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” 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”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a Jose Francisco de Oliveira, a 

partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão 

em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 

8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros 

de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores 

aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida[3]. 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[4]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 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, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 
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pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258985 Nr: 1401-91.2018.811.0011

 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: Maria Benvinda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana de Dal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimação dos Procuradores da parte requerida da r. decisão de fls. 51/52 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 20/03/2019, às 14hs45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237760 Nr: 1644-06.2016.811.0011

 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: Claudemir Uliana Marzochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcela regina de almeida 

freitas - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 7.959

 Intimação dos Procuradores da parte requerida da r. decisão de fls. 121 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 06/02/2019 às 16hs30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6966 Nr: 45-38.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAeCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDF, EAT, JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado ia DJE para 

manifestar nos autos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 14 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228446 Nr: 1003-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidalva da Silva, Luzimar Viana da Silva, Vilma Pereira 

Gonçalves, Verusca Orlando Cruz, Eliane Valenciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da procuradora das partes autoras para que manifeste 

acerca da proposta de honorários, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 256430 Nr: 259-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Marcio 

Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” proposta por SICREDI SUDOESTE 

MT/PA em desfavor de ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO e MARCIO 

LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 75/76 fora entabulado um acordo entre as 

partes, pugnando pela homologação.

À fl. 77 a exequente requereu a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis para proceder com baixa na averbação do imóvel de 

matricula nº 17.520.

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e oportunidade em que SUSPENDO o presente 

feito até que finda todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, 

ambos do CPC/15.

Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso constatada 

qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas.”

.

Condeno os executados no pagamento das custas e despesas 

processuais em 10 % sobre o valor da causa, já no que tange aos 

honorários advocatícios ficam condicionados na forma acordada no item 

09 (nove) da fl. 75-vº/76.

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder com a 

baixa na averbação realizada somente no imóvel de matricula nº 17.520.

 Decorrido o prazo do acordo, intime-se o executado para se manifestar 

quanto o cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo que o 

silencio será interpretado como quitação integral.

P.R. I. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256430 Nr: 259-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Marcio 

Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 07 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3572-65.2011.811.0011

 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: Elisabeth Pereira das Neves, Willian Oliveira da Silva, 

Raquel Barreira Oliveira, Rosivânia Portilho de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Comércio de Veículos Ltda, 

Wolkswagem do Brasil Ltda, Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Fabrício Cabral 

Gomes - OAB:MS 6.337, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MS - 9961, 

Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138688, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8014, 

Thaís Galindo da Silva - OAB:12.148/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para que pugne o que é de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241372 Nr: 3582-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): Admilson Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar acerca da certidão, 

ato da penhora e depósito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228512 Nr: 1039-94.2015.811.0011

 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: Iolanda de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Ciclo 

Cairu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Perreira Pardin - OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:2567, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes para se manifestarem acerca 

da proposta de honorários períciais, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 198003 Nr: 3977-33.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidlei Neri da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenko Patto Photon Platinum, Alan M.L.Berça 

Colchões Magnéticos Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3977-33.2013.811.0011 – código 198003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Sidlei Neri da Fonseca

PARTE RÉ: Kenko Patto Photon Platinum e Alan M.L.Berça Colchões 

Magnéticos Ltda e Banco Bradesco S/A

CITANDO(A, S): Kenko Patto Photon Platinum e Alan M.l.berça Colchões 

Magnéticos Ltda, CNPJ: 12182290000110

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/11/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 14.385,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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.

 DESPACHO: Código nº 198003. DEFIRO o pedido formulado à fl. 164, 

razão pela qual DETERMINO a citação dos requeridos Kenko Patto Photon 

Platinum e Alan M.L. Berça Colchões Magnéticos Ltda por edital com o 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de 

Processo Civil, com as advertências legais. Desde já, caso os requeridos 

não manifestem-se no prazo supramencionado, nomeio como curadora 

especial a advogada Dra. Karina Cordeiro Pissolato, OAB/MT nº. 25376/O, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH (Unidade Referencial de Honorários). Cientifique-se a 

advogada acerca do mister, bem como para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de dezembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257452 Nr: 650-07.2018.811.0011

 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: William Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 130/134, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou 

configurada sua incapacidade parcial e temporária. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254856 Nr: 5543-75.2017.811.0011

 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: Rosilda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 82/85, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor do salário-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254430 Nr: 5378-28.2017.811.0011

 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: Odair Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 225/228, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259092 Nr: 1460-79.2018.811.0011

 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: PKMR, Marlei Pereira Moraes, ACAR, Gessica 

Aparecida Adame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 145/147, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT aos requerentes Phablo Kaycke 

Moraes Rocha e Ana Carolina Adame Rocha, devendo o montante ser 

dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada filho. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229370 Nr: 1473-83.2015.811.0011

 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: Francisca Maria Barbosa Valin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora para que propulsione o feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Bem como intimá-la sobre o 
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Despacho de fls. 128, cujo teor transcrevo:"Código n° 229370.Defiro o 

pedido de habilitação da causídica formulado às fls. 125/126, devendo a 

Secretaria deste Juízo proceder com as intimações e publicações na 

forma requisitada pela advogada. No mais, intime-se a parte autora para 

que propulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam-me conclusos.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro 

de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->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): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca da petição 

juntada às fls. 152/155, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como intimá-lo 

sobre o Despacho de fls;. 156, cujo teor transcrevo:"Código 222110. 

Antes de analisar o pedido de fl. 150, intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição juntada às fls. 152/155, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240433 Nr: 3114-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234845 Nr: 60-98.2016.811.0011

 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: Evelyn Alves de Souza, Justo Reynaldo Padilha 

Bustamente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Joaquim da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Júnior - 

OAB:11849/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar os advogados das partes de que foi designado o dia 14/03/2019, 

às 13:30 horas, para a realização da audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Informo que foi determinado o comparecimento 

pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, nos termos do 

art. 139, VIII 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 NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33767 Nr: 4375-53.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Navarro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26257 Nr: 2751-37.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alexandre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA NAIARA SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 17003881, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 463222-2, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 17003881, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIR GREGORIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 03 de Abril de 2019 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-97.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id.17003852, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 463221-4, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.17003852, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIONE CAETANO VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 17003846, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 463217-6, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 17003846 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUBLO SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 17003538, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº463214-1, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.17003538, 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.: 263245 Nr: 3245-76.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Aparecida Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jean dias ferreira - 

OAB:25088-0

 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 para manfiestar acerca do cálculo de pena, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247391 Nr: 1812-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Versalli Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:

 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 intimando o douto advogado para que no prazo de 5 

(cinco) dias, para manfiestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B, ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O

 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 intimando a advogada Camelia Rosana, para que no 

prazo 10 (dez) dias apresentar resposta à acusação em relação ao 

acusado JOÃO PEDRO SANTOS SILVA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 265447 Nr: 4234-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeclair Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 265447

 Vistos, etc.

Primeiramente, oficie-se à Cadeia Pública de Barra do Garças solicitando o 

encaminhamento de eventuais atestados de remição em nome do 

recuperando Adeclair Araujo da Silva.

Com a reposta, proceda-se com elaboração do cálculo, após, dê-se vista 

às partes para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

defesa.

Após, voltem-me conclusos para homologação e apreciação do pedido de 

progressão de regime juntado às fls. 65/66.

Por fim, não obstante o parquet tenha requerido a suspensão do presente 

feito, na hipótese do recuperando estar preso por outro processo (fls. 

78/79), tenho como descabida a referida providência, visto que o apenado 

está cumprindo pena provisória em regime fechado, não havendo óbices 

para que continue cumprindo sua reprimenda enquanto permanece preso 

por feitos distintos.

 A suspensão seria plausível acaso houvesse incompatibilidade de 

cumprimento, isto é, quando o recuperando deve iniciar a execução da 

pena no regime semiaberto ou aberto, mas se encontra preso por outro 

motivo.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 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.: 104974 Nr: 1200-80.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059
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 PROCESSO/CÓD. Nº 104974

Vistos etc.

Considerando que a autorização de saída requestada pelo recuperando à 

fl. 514 não possui motivo justificável, vez que não se enquadra nas 

hipóteses que contribuam com o retorno ao convívio social ou de caráter 

emergencial (v.g.: trabalho, estudo, saúde etc.), indefiro o pedido em 

apreço.

Proceda-se com as disposições finais da decisão de fls. 504/507.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 251557 Nr: 3849-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Beraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 251557

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fl. 85, expeça-se nova carta precatória ao 

Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres a fim de realizar 

audiência de justificação do recuperando José Carlos Beraldi, atualmente 

preso na Cadeia Pública daquela localidade, com a máxima urgência.

Com o retorno da missiva, dê-se vista às partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JEAN GARCIA DE FREITAS 

BEZERRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA E PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE – ESTADO DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI, ETC...

F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital de Convocação 

ou dele conhecimento tiverem, que em aos seis dias do mês de dezembro 

de dois mil e dezoito, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados, 

em número de vinte e cinco jurados e cinco suplentes dentre a lista geral, 

os quais servirão como membros do Corpo de Jurados do Egrégio Tribunal 

do Júri desta Comarca, nas sessões ordinárias que realizar-se-ão no ano 

de 2019, no Fórum desta cidade de Mirassol D´Oeste-MT, Av. Joaquim 

Cunha, n° 595, bairro: Alto da Boa Vista.

JURADOS

Nº NOME PROFISSÃO CIDADE

01 Eloy Petini Func. Col. Pedro Gali. G. Mirassol D´Oeste

02 Danilo Cena da Silva Func. Cartório 1° Ofício Mirassol D´Oeste

03 Nivaldo de Souza Leal Func. Col. Inedi F. C. Q. Mirassol D´Oeste

04 Daliane Cristina B. Lourenção Func. Col. Inedi F. C. Q. Mirassol D´Oeste

05 Sirley Da Silva Machado Func. Colégio Boa Vista Mirassol D´Oeste

06 Lourdes Pereira Da Silva Filha Func. Saemi Mirassol D´Oeste

07 Helvio Amâncio Ramos Func. Col. José Anchieta Mirassol D´Oeste

08 Clezia Caetano Da Silva Func. Unimed Mirassol D´Oeste

09 Fabio Angelo H. Leite Silveira Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

10 Fabiane Dos Santos Cintra Ferreira Func. Col. Inedi F. C. Q Mirassol 

D´Oeste

11 Aldeni Angela Leite Silveira Func. Col. Irene Ortega Mirassol D´Oeste

12 Fabricio Moreira Alves Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

13 Denilson Maia De Melo Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

14 Monica Brito Gonzaga Func. Ciretran Mirassol D´Oeste

15 Denilza Aparecida De Almeida Func. Col. Padre Tiago Mirassol D´Oeste

16 Edson Evangelista de Carvalho Func. Col. Inedi F. C. Q Mirassol 

D´Oeste

17 Josimar De Aquino Func. Col. Pedro Gali. G. Mirassol D´Oeste

18 Elessandra Gomes Pereira Func. Col. José Anchieta Mirassol D´Oeste

19 Queiliane Coutinho Moura Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

20 Cyntia Cibele Capelleti Leão Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

21 Tiago Atilas Da Silva Func. Unimed Mirassol D´Oeste

22 Thiago Pereira de Souza Func. Col. José Anchieta Mirassol D´Oeste

23 Paulo Lane Campoi Func. Col. José Anchieta Mirassol D´Oeste

24 Valter Cesar Coutinho Func. Saemi Mirassol D´Oeste

25 Wesley De Almeida Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

SUPLENTES

Nº NOME PROFISSÃO CIDADE

01 Adailce Antônia De Paula Galossa Func. Col. Inedi F. C. Q Mirassol 

D´Oeste

02 Katiane Rafaela Santiago Martins Func. Col. Inedi F. C. Q Mirassol 

D´Oeste

03 Thiago Espindola Agueiro Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

04 Claudio Roberto Duarte Nunes Func. P. Municipal Mirassol D´Oeste

05 Paulo Donizete Pereira Clube Func. Col. Inedi F. C. Q Mirassol D´Oeste

Assim, as pessoas constantes do presente Edital, ficam pelo mesmo 

CONVOCADAS a comparecerem no Edifício do Fórum desta comarca de 

Mirassol D´Oeste-MT, sob as penas da Lei, no dia 13/03/2019 às 08:00 

horas, nas demais sessões a serem designadas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e principalmente dos convocados, mandou o MM. 

Juiz Presidente que se expedisse o presente edital o qual será publicado 

na forma da Lei e afixado no átrio deste Fórum. Dado e passado nesta 

cidade de Mirassol D´Oeste-MT, aos seis dias do mês de dezembro de 

dois mil e dezoito. Eu, Luiz Flavio dos Reis Lemes, digitei, conferi e assino.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito e Presidente do

 Tribunal Popular do Júri

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT PRIMEIRA VARA PROCESSO Nº 1000438-35.2018.8.11.0086 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Eu, ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN, Gestor de Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, no uso das atribuições legais, Com fulcro no artigo 93, XIV, da 

Constituição Federal, artigo 203, §4º do CPC e da Ordem de Serviço nº 

01/2015, para fins de INTIMAR AS PARTES, através de seus advogados 

para manifestarem no prazo legal acerca da juntada do resultado do 

exame de DNA juntado aos autos, no prazo legal assinado eletronicamente 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN MATRÍCULA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CRISTINA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (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. 1003015-83.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): SILMARA CRISTINA MENDES 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 
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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. Desde já, atendando-se para Recomendação conjunta 

01/2015 CNJ, DETERMINO: a) a intimação do INSS para acostar aos autos 

cópia do processo administrativo, incluindo eventuais perícias e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas 

realizadas; b) a realização de prova pericial médica e, para tanto, 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. 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. 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. 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. 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, munida de laudos e 

outros documentos necessários à emissão do laudo pericial. Escoado o 

prazo acima estabelecido, intime-se o expert nomeado para designar data 

e local para realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias (art. 466, § 2º, CPC) devendo os envolvidos e os assistentes 

técnicos serem intimados do início dos trabalhos (art. 474, CPC). 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? Deverá, também, o Sr. Perito responder 

os quesitos unificados constantes da Recomendação Conjunta 01/2015 do 

CNJ, bem como atentar-se para o disposto no art. 473, NCPC. c) a 

realização de 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. 

Após a apresentação dos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer (art. 477, §1º, NCPC). Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 14 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002290-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA HENNI WILMA SCHWABE (REQUERIDO)

MAYRA DENISE GAHYVA SCHWABE (REQUERIDO)

FOKKO HEINRICH SCHWABE (REQUERIDO)

ECKO ELSO EWALD HELMUT SCHWABE (REQUERIDO)

KARL ERICH JOHANNES SCHWABE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002290-94.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002331-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUNIOR ESCOBAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002331-61.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106029 Nr: 3874-53.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilceia Carniatto Garcia, Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomário Taborda, Egon Hoepers, Salsicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, Fernando Manica Gobbi - OAB:13226-B/MT

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 
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Reintegração de Posse n. 5593-70.2017.811.0086 – Código n. 109262, 

apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 5593-70.2017.811.0086

 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: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO HENRIQUE GARCIA, Nilceia Carniatio 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Autora para que no prazo legal, caso queira, apresente 

impugnação à contestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93497 Nr: 2160-92.2016.811.0086

 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: Francisco Luiz Francio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Triângulo S/A, Comercial de Alimentos 

JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Kauffman - OAB:MT 17.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:SP 152.305, Sem adv. - OAB:

 Nesse ponto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência 

dos requisitos constantes no art. 300, CPC, mormente a urgência 

necessária ao deferimento da medida liminarmente postulada.Isso porque 

a averbação premonitória não se confunde com a penhora e deve ser 

compreendida como um mecanismo fornecido pela legislação processual 

apto a dar publicidade sobre a existência de uma ação de execução em 

andamento, que sequer impede a transferência do imóvel.Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. 

Deve ser indeferida a antecipação de tutela se que não restou 

demonstrada a ocorrência de perigo de dano iminente, grave e de difícil 

reparação com a manutenção da prenotação junto à matrícula do imóvel. 2. 

Antes de determinar a baixa da averbação premonitória, necessário aferir 

se seus termos continuam válidos e capazes de causar prejuízo a 

terceiros, a fim de evitar maiores prejuízos. 3. Recurso conhecido e 

desprovido.” (TJDFT, AGI n.º 20150020128437, QUINTA TURMA CÍVEL, 

Relator: Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, data do julgamento: 

5/8/2015, data da publicação: DJe 12/8/2.015) - grifamos. Nos termos do 

art. 679 do Código de Processo Civil, cite-se a parte Embargada para que, 

querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente contestação. Por 

medida de economia processual, a norma não exige a citação pessoal da 

parte Embargada (Exequente) no caso de haver advogado constituído nos 

autos principais, de modo que o ato de citação pode realizar-se na pessoa 

do Advogado da parte Embargada constituído nos autos da Ação de 

Execução (Processo n. 74022). Com o decurso do prazo da contestação, 

e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 

do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92758 Nr: 1690-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

Wilson Roberto Baldo, David Antonio Baldo, Outros, UMBELINDA MESSIAS 

BARBOSA, Virginia Rorato Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mansour Elias Kamrmouche 

- OAB:MS-5720, Max Lázaro Trindade Nantes - OAB:MS 6.386

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o solicitado pela parte Exequente à fl. 88, uma vez 

que os valores exigidos pelo Senhor Perito Sônio Aramis dos Santos 

Blauth não se revelam desproporcionais ou desarrazoados em 

consideração a finalidade da perícia, bem como pela distância a ser 

percorrida e dificuldade de acesso.

Releva notar ainda, que inicialmente fora nomeado o Instituto Brasileiro de 

Estudos Científicos (fls. 32/33), o qual apresentou proposta de honorários 

no importe de R$ 17.980,00 (40/41), a qual não fora acolhido por este 

Juízo, quando, então, fora nomeado o Senhor Perito Sônio Aramis dos 

Santos Blauth (fls. 46/48), o qual apresentou proposta de honorários no 

valor de R$ 9.000,00 (fls. 49/51).

Desta forma, em observância ao delineado no art. 465 do Código de 

Processo Civil, e por considerar que a nomeação/substituição de perito 

judicial se revela em ato privativo do juiz, mantenho a nomeação realizada 

às fls. 46/48.

Por tais razões, intime-se a parte Exequente para providenciar o depósito 

integral do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de devolução da missiva.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos do pagamento dos honorários periciais, determino 

que a Secretaria Judicial proceda em cumprimento ao determinado às fls. 

46/48.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74022 Nr: 2542-90.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda, Espólio João 

Carlos Hernandez, Elaine Comisso Hernandez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:SP 152.305, Andre Luis do Prado - OAB:SP 292.974, Guilherme 

Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:MT 11.670/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que nos termos do art. 1.010, § 3°, do Código 

de Processo Civil, não compete ao Juízo de Primeiro Grau o juízo de 

admissibilidade recursal, sendo de competência do Tribunal de Justiça a 

análise do Recurso de Apelação apresentado pelo Exequente Banco 

Triângulo S.A. às fls. 131/132 em relação a Sentença Parcial de Mérito às 

fls. 128/129.

Desta forma, nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, considerando o falecimento do 

Apelado João Carlos Hernandes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 4532-19.2013.811.0086

 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: Marilha do Carmo Vitali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 
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7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando que não há questões preliminares ou 

processuais pendentes, dou o feito por saneado.

A fim de elucidar as questões controvertidas, determino a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal e documental, consistente na 

juntada de novos documentos, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código 

de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência, para demonstrar a qualidade de segurada 

especial da Requerente, designo audiência de instrução para o dia 19 de 

março de 2019, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50639 Nr: 1692-07.2011.811.0086

 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: Themoteo Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, IV e V, do 

Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87808 Nr: 3614-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdSM, AMdSM, DdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:MT 7372

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 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 

manifestar acerca da petição de fls. 78/84, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 1778-41.2012.811.0086

 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: Marileide Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Oftalmologia Especializada Santa 

Casa, Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, Wilson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariomarcio Maia Pinheiro - 

OAB:MT 4093

 “Vistos, etc. Faço os autos conclusos para sentença. Saem as partes 

intimdas. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88207 Nr: 3856-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoveo Vuelma - OAB:RS 

25.274, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Rebeca Aline Becker de 

Matos - OAB:MT 21.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seus advogados, para que 

fique ciente da decisão de fls. 101/104v, notadamente para proceder ao 

pagamento da comissão ao Leiloeiro, declinado à fl. 43, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83976 Nr: 1383-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 “Defiro o prazo conforme solicitado, aguardando o processo em cartório. 

Com o transcurso do prazo, nova conclusão. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95137 Nr: 3147-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Luis Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15497, Lucila Cristina Piedade Prestes Capato - 

OAB:8962/O-MT

 Considerando a determinação de desentranhamento de documentos dos 

autos cód. 87824 e sua posterior juntada nos presentes, IMPULSIONO os 

autos à expedição de matéria para imprensa para a publicação da decisão 

de fls. 73/73v, in verbis:"(...) Cumprida a determinação acima, corrija-se a 
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autuação do processo (Código n. 95137), mudando-se os registros 

cartorários e distribuição para “Cumprimento de Sentença”. Na forma do 

art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada 

através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos autos 

Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte Executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Manual de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos a impugnação. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento). Por fim, tendo em vista que já fora deferido o pedido de 

expedição de alvará formulado pela parte Exequente em sede de 

cumprimento de sentença, conforme se vê às fls. 58 (Código n. 87824), 

determino o cumprimento da referida decisão (fls. 58 - Código n. 87824), 

para fins expedir alvará judicial para liberação do valor constrito nos autos 

(Código n. 87824), nos termos mencionados no acordo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.(...)"

2ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO ACERCA DO NOVO ADITIVO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA DEVEDORA E 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001831-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001831-92.2018.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso. Outrossim, 

tendo em vista que a parte requerente garantiu o débito tributário, 

efetuando o depósito da quantia em juízo, conforme indicado pelos 

comprovantes anexados ao ID 16533930 e 16534294, proceda-se ao 

cumprimento da tutela de urgência concedida pela decisão indicada no ID 

14796010, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito tributário 

contestado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de dezembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA RODRIGUES MARION (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1002297-86.2018.8.11.0086; Considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 

artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum, 14 de dezembro de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84876 Nr: 1887-50.2015.811.0086

 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: Daniel Soares Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16846/A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerid/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 3302-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Boeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa de Lima Lopes 

Bernardes - OAB:SC 9.755, Sergio Schulze - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 33, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 1173-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço da 

requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86179 Nr: 2647-96.2015.811.0086

 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: Ediram Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Uruara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por EDIRAM 

CONCEIÇÃO SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A - URUARA, 

ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 109, a requerente informou o pagamento do débito bem como pugnou 

pela liberação de valores.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 302-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a executada ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA está em 

local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74736 Nr: 3266-94.2013.811.0086

 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): Valdeildo Henrique de Oliveira, Rosalia Gomes 

da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A, Moisés Batista 

de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que o executado TUCANO ARMAZÉNS GERAIS LTDA está 

em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo 

não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja as 

mesmas sejam citadas por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31854 Nr: 1446-84.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida da empresa Olvepar S/A Ind. E Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Lindner, Jair Miguel Maule, Fábio 

Elias Hoepers, Antônio Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:MT 8.934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 

5581-E, Rodolfo Coelho Ribeiro - OAB:MT 16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Em tempo, ante o erro material constante no despacho de fls. 176, 

retifico-o para fazer constar:

 Onde se lê: “Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca da impugnação à penhora de fls. 

174/175.”

 Passa-se a se ler: “Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca da impugnação á penhora de fls. 
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174/175.”

Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54158 Nr: 1645-96.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ina Fryder Ronsani (Espolio), Jaqueline 

Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD e RENAJUD em face 

da executada JAQUELINE RONSANI, e do espólio de INA FRYDER 

RONSANI.

Proceda-se às buscas de bens em nome dos executados, via sistema 

BACENJUD e RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 4061-42.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioauto MT Agroindusrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Ante a ausência de bens, defiro o requerimento de fl. 142 e, por 

consequência, DETERMINO o arquivamento do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano com fundamento no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111766 Nr: 6920-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço da 

requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110502 Nr: 6211-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter, Valdirene Terezinha 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT em face de VALDIRENE T. 

WELTER e VALDIRENE TEREZINHA WELTER, processando-se nos moldes 

do art. 515, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, que cumpra com sua obrigação e 

efetive a transferência do veículo KIA Sedan EX2, de cor preta, ano 

2009/2010, chassi KNAGH417BA53855422, RENAVAM 182704629, 

placas NPI-0457, para o nome do exequente perante o correspondente 

órgão executivo de trânsito.

Fica advertido à parte executada que o não cumprimento da obrigação 

acarretará aplicação de multa diária, com fulcro no artigo 536, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo à executada, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44998 Nr: 424-49.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pittner, José Cordeiro de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT em face de ANTÔNIO MARCOS 

PITTNER, ambos já qualificados nos autos.

 Às fls. 154/156, a parte exequente juntou aos autos o acordo entabulado.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1327-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 
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7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas Bacenjud e 

RenaJud em nome dos executados L PEREIRA DA SILVA EPP, LUIZ 

PEREIRA DA SILVA e MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA (fls. 

128/129), considerando que os mesmos não foram citados.

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Após, tornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75154 Nr: 3709-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAOVdMG-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EO, CSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente alega às fls. 104 que o executado se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.

INDEFIRO tal pedido, visto que houve comparecimento espontâneo da 

parte no acordo apresentado às fls. 70/73.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 132-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 31.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36014 Nr: 2361-02.2007.811.0086

 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: Felisberto de Souza Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Zacarias Petermann 

Fregadolli Brandão - OAB:MT 10.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DRA. MAITÊ MARTINA SANTANA E SANTOS 

BENEVIDES, para que tome ciência acerca do desarquivamento destes 

autos, observado o prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, 

sendo que, decorrido referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003131-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA DIRETORIA DO FÓRUM DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003131-89.2018.8.11.0086 Vistos. 

Declaro-me impedida para julgamento deste procedimento de tutela 

cautelar em caráter antecedente na qual figura no polo ativo JOSÉ LUIZ 

DA SILVA e no polo passivo o JUÍZO DA DIRETORIA DO FORO da 

Comarca de Nova Mutum, tendo em vista as razões abaixo declinadas. O 

artigo 144 do Código de Processo Civil estabelece as causas de 

impedimento do juiz, nos seguintes termos: “Art. 144. Há impedimento do 

juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que 

interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como 

membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - 

de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - 

quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou 

membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge 

ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de 

direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - 

quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das 

partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual 

tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de 

serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia 

de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha 

reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 

advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte 

ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se 

verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério 

Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do 

juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar 

impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se 

verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de 

advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente 

ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente 

no processo.” Pois bem. Não obstante o referido dispositivo apresente um 

rol taxativo de hipóteses, nada impede que seja realizada uma 

interpretação sistemática de seus incisos, de modo a compatibilizar a sua 

redação com os princípios presentes em nossa legislação e em nossa 

Constituição Federal, de modo a conferir-lhe efeitos extensivos. No caso 

em epígrafe entendo que restou evidenciada a hipótese descrita no inciso 

II, eis que esta Magistrada, além de ser Juíza de Direito Titular da Segunda 

Vara da Comarca de Nova Mutum, ocupa também o cargo de Juíza 

Diretora do Foro da mesma circunscrição judiciária, sendo que nesta 

qual idade, conheci  e profer i  decisão nos autos n° . 

4216-06.2013.811.0086, código 75655, o qual tem como escopo controlar 

o depósito do teto remuneratório pelos notários interinos da Comarca de 

Nova Mutum, e nos autos n°. 3411-77.2018.811.0086, código 119398, 

processo administrativo disciplinar para apuração de infração disciplinar, 

figurando o autor no polo passivo. Ainda que a Diretoria do Foro não se 

trate de outro grau de jurisdição, mas sim de âmbito administrativo, 

compreendo que a vedação à minha atuação se evidencia, haja vista que 

ao prever as causas de impedimento e suspensão, Código de Processo 
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Civil busca assegurar a garantia constitucional concernente ao princípio 

da imparcialidade do julgador, que é pressuposto para que a relação 

processual se instaure validamente. Ademais, ainda que não se trate de 

proferir decisão nos mesmos processos em que já exerci a função 

jurisdicional, ainda que administrativamente, este procedimento de tutela 

cautelar em caráter antecedente versa sobre os mesmos fatos descritos 

nos procedimentos administrativos supratranscritos, os quais apresentam 

a mesma causa de pedir e a mesma parte. Portanto, considerando os 

motivos alhures expostos e evitar a ocorrência de qualquer nulidade 

processual, DECLARO-ME IMPEDIDA para o julgamento do feito, em virtude 

da incidência da regra prevista no artigo 144, inciso II, do CPC. 

Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça. Remetam-se os autos ao 

meu substituto legal, comunicando-o da declaração de impedimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-51.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA BESERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Intime-se as partes acerca do retorno dos autos. Em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação 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:

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))

 

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 

CERTIDÃO PROCESSO n. 8010176-93.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

35.200,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MATHEUS AGOSTINHO BALAN Endereço: Rua FLLAMBOYANTS, 

1475 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO 

NASCIMENTO - MT0013746A POLO PASSIVO: Nome: LOSANGO CUIABÁ 

Endereço: Rua RUA BARÃO DE MELGAÇO,, 3508 S-1, - DE 3271/3272 AO 

FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ADVOGADOS 

DO(A) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT0016846S, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT0007627S-A Certifico e 

dou fé que, em consulta aos autos, constatei haver pendente de liberação 

a caução de ID 6497532. Neste sentido, impulsiono os autos a fim de 

intimar o POLO ATIVO MATHEUS AGOSTINHO BALAN, para que se 

manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 14 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-38.2017.8.11.0086
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CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000744-38.2017.8.11.0086. REQUERENTE: VALDECIR ZAFFARI 

REQUERIDO: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA Vistos, 

etc. Acolho a justificativa de ausência à audiência de conciliação, 

conforme petição de id. 16797369 e seus anexos. Desta forma, 

designe-se nova data para a audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para comparecimento. Cumpra-se. Às providências. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010177-54.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA DE PAULA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

8010177-54.2011.8.11.0086 EXEQUENTE: SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA 

EXECUTADO: TAMARA DE PAULA DE MEDEIROS Vistos etc. Trata-se de 

embargos a execução opostos por Tamara de Paula de Medeiros em face 

de Silvia de Almeida Barbosa, pretendendo a improcedência da execução. 

Dispensado o relatório, passo a decidir. Primeiramente, a embargante não 

protesta por provas diversas das apresentadas na petição de embargos, 

devendo o processo ser julgado com base nos documentos 

apresentados. Verifica-se que os documentos que embasam a tese 

defensiva da executada não se encontram assinados, sendo imprestáveis 

como prova processual. Acrescente-se, ainda, que o contrato de locação, 

devidamente assinado pelas partes e testemunhas, não apresenta 

qualquer menção ao contrato de compra e venda de bens móveis e 

trespasse, não se encontrando vinculado a este, sendo autônomo sua 

existência e podendo ser executado mesmo que o negócio apresentado 

pela embargante tenha sido inexitoso. Como o negócio jurídico possui 

autonomia, estando formalmente e materialmente em ordem, o contrato de 

locação é título executivo apto a embasar a execução, devendo esta 

prosseguir, principalmente porque a embargante não apresenta e nem 

comprova nenhuma das hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Isto 
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posto, julgo improcedente os embargos apresentados por Tamara de Paula 

de Medeiros, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores termos. 

Intime-se a parte autora para atualizar o débito em 15 dias e prosseguir 

com os atos executórios. Cumpra-se. N. Mutum/MT 07 de fevereiro de 

2017. Cássio Leite de Barros Netto - Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000555-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSELITA CECILIA DE SA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois 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 verifico 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 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Joselita Cecília de Sá em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer, apesar de ser correntista 

da instituição bancária. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com a Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

algum serviço bancário, provas que, se existentes, seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia ao 

Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o 

Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Assim, no que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer 

ilícitos desta natureza. Com base nessas premissas, fixo a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no 

patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o 

nome da Reclamante esteve com restrição, a existência de outra restrição 

efetuada por outro banco sem provas de que também está sendo 

discutida judicialmente, bem como ante a sua demora em procurar meios 

de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, além da existência de outra negativação por 

pessoa jurídica diversa. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000666-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

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. Quanto ao argumento de 

centenas de ações idênticas aforadas nos Juizados Especiais do estado, 

denotando captação ilícita de clientela pelo advogado que as patrocina, 

embora a alegação tenha contornos verdadeiros, o que se verifica por 

uma simples análise do sistema PJe, consigno que a apuração da 

ocorrência de tal fato cabe ao respectivo órgão de classe. Outrossim, 

opino pela rejeição da preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade de produção de prova pericial, pois o deslinde da questão 

prescinde de tal providência. Passo à análise meritória. Pedro Barbosa dos 

Santos ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Santander Brasil 

S.A. argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que 

alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos 

morais. Pois bem, 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. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

11683980 dos destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão 

de crédito denominado Mastercard Santander Free, o que indica a 

existência de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado 

refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização 

do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo 

Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição do 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Supermercado 

Araras e Loja City Lar, bem como que houve parcelamento de faturas e 

alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do 

cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) 

Ora, não fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, 

demonstra a utilização e a concordância com a prestação do serviço. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, 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 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. 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, 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”. 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. Por último, não 

vislumbro a má-fé processual por parte do Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que razão 

assiste ao Reclamado, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague ao Reclamado o valor de 

R$ 1.044,11 [um mil e quarenta e quatro reais e onze centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que o Reclamante pague ao Reclamado o valor de R$ 

1.044,11 [um mil e quarenta e quatro reais e onze 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, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de março 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001270-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCA DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 há que se falar em 
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complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhuma 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 

apresentada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Francisca da Silva Cardoso 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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 débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionaram 

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 de cinco Termos de Adesão e Contratação 

de Serviços SMP, referente a cinco terminais telefônicos, devidamente 

assinados pela Reclamante e cópia de 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.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, as negativações em nome da Reclamante não 

só são legítimas 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, 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 

inicial, 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 

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, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80485 Nr: 3658-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Roberto Rodrigues Camelier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, torno sem efeito o conteúdo da “Certidão” à fl. 105, uma vez 

que tratando-se a Requerida de ente público o prazo tem início com a 

intimação pessoal, fato inocorrente nos autos, conforme análise do 

Sistema Apolo, de modo que tempestivo o recurso apresentado, nos 

termos do art. 183 do Código de Processo Civil c.c. o art. 6° da Lei n. 

12.153/2009.

Recebo o Recurso Inominado interposto às fls. 97//101 pelo Município de 

Nova Mutum/MT, apenas em seu efeito devolutivo.

 Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias 

apresentar contrarrazões, decorrido o prazo, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38852 Nr: 1805-63.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ternes Buratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinda Neuza Monteiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o pleito de item “b” às fls. 95/96, de modo que, oficie-se 

a instituição bancária competente, solicitando informações no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, intime-se a parte Exequente para acostar aos autos 

demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44939 Nr: 351-77.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Luis Romanoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT 13.241-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos até ulterior 

peticionamento, do contrário, com manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 1567-63.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que a demanda fora proposta pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato 

Grosso-SINTEP/MT, o qual não dispõe da qualidade de legitimidado ativo 

junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto não figura no rol 

do art. 5°, I, da Lei n. 12.153/2009.

Assim, deve ser mantida a competência do Juízo Cível, conforme 

corrobora o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT 

EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL 

ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - APELO 

PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Como o Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT não está 

elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei Federal 

12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital. 2. Estando no processo pessoa jurídica, 

sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo 

a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até 

porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º 

da Lei nº 1.060/50.” (TJMT - Ap 104765/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta feita, DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para que dê continuidade ao feito, 

processando e julgando o pedido, sem necessitar da prestação das 

informações das fases processuais em que se encontram os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49019 Nr: 103-77.2011.811.0086

 AÇÃO: 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: Darci Francisco Kerber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se insurgência por parte do Requerente 

Darci Francisco Kerber mediante Embargos de Declaração às fls. 326/329 

acerca da decisão à fl. 325.

Desta feita, DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para que dê continuidade ao feito, 

processando e julgando o pedido, sem necessitar da prestação das 

informações das fases processuais em que se encontram os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107846 Nr: 4876-58.2017.811.0086

 AÇÃO: 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: GJC, AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUdEdMG-U

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Vistos, etc.

Intime-se a Requerida para, querendo, se manifestar no prazo 15 (quinze) 

dias, quanto ao pedido de desistência formulado pela parte Requerente à 

fl. 54.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36459 Nr: 2774-15.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vamberto Mafissoni - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT 13.241-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos até ulterior 

peticionamento, do contrário, com manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39356 Nr: 2321-83.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carvino Guimarães Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecir Pavoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos até ulterior 

peticionamento, do contrário, com manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 1269-08.2015.811.0086

 AÇÃO: 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: Genezio Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença proferida às fls. 42/47, 

em sendo negativo, determino o seu fiel cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101482 Nr: 1116-04.2017.811.0086

 AÇÃO: 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: Manuela Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, recebo a emenda disposta nos autos às fls. 58/59.

Ademais, considerando a regularidade do feito, designe a Secretaria 

Judicial data para realização de audiência de conciliação, intimando-se as 

partes.

 Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101503 Nr: 1135-10.2017.811.0086

 AÇÃO: 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: Aquino Aquiles da Conceição, Elza Maria da Conceição, 

Elma Da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por Aquino Aquiles da Conceição em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para fins de:CONDENAR o Estado de Mato Grosso para que 

procedam com disponibilização de internação em unidade de terapia 

intensiva – UTI de modo a garantir os meios necessários à preservação da 

saúde e vida do Sr. Aquino Aquiles da Conceição; sem urgência. 

CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 17/21.Sem custas e 

honorários nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/2009 c.c. o art. 55 da Lei 

n. 9.099/95.Sem reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3°, II, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107846 Nr: 4876-58.2017.811.0086

 AÇÃO: 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: GJC, AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUdEdMG-U

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência vertido na inicial, nos termos do item “b” às fl. 11, forte 

no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil.Cite-se a parte Requerida 

para que, querendo, responda à presente ação, no prazo legal, bem como 

notifique-a quanto ao conteúdo da presente ação, em especial do 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.Consigne-se 

no mandado que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 

344).Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Por fim, 

conclusos para deliberação.Considerando o quadro deficitário de 

servidores, o volume excessivo de trabalho, e urgência do postulado, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado/carta 

precatória, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo 

de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de 

Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003011-46.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., SOROCRED - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Pedido de Urgência. 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos, proposta por 

Lucas da Silva Nascimento em desfavor de Scard Administradora de 

Cartões Ltda e Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. 

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, vez que, atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

A possibilidade de inversão do ônus da prova será analisada por ocasião 

do despacho saneador. 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. 

De efeito, a parte Autora afirma que não possui relação jurídica com as 

Requeridas, o que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, 

indevida. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 
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alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presentes os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da 

Lei 8.078/90. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de dezembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIANNI SCAPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME (REQUERIDO)

SAMUEL ARI BAUMANN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003093-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GIANNI SCAPIN REQUERIDO: GARBELINI E PADILHA LTDA - 

ME, SAMUEL ARI BAUMANN - ME Pedido de Urgência. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Danos Morais e Materiais com pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela, proposta por Gianni Scapin em desfavor de Center 

Bombas e Bicos Injetoras Eireli e Alpha Retifica de Motores. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Recebo a inicial e 

os documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do 

art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. A possibilidade 

de inversão do ônus da prova será analisada por ocasião do despacho 

saneador. Da 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, quando verificar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. De efeito, a parte Autora afirma que 

não possui relação jurídica com as Requeridas, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, forte no art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos 

do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, 

para fins de: DETERMINAR que os Requeridos Center Bombas e Bicos 

Injetoras Eireli e Alpha Retifica de Motores procedam com a baixa dos 

protestos existentes, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 

84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Notifique-se a parte Requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de dezembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DAMACENO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003137-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DAMACENO LISBOA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Pedido de Urgência. Vistos, etc. Trata-se de 

Restituição de Valores c.c Reparação por Danos Morais e Pedido de 

Liminar Inaudita Altera Pars, proposta por Marcos Roberto Damaceno 

Lisboa em desfavor do Banco do Brasil S.A. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. A possibilidade de 

inversão do ônus da prova será analisada por ocasião do despacho 

saneador. 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. De efeito, a 

parte Autora afirma que o Banco adentrou a sua reserva de poupança e 

transferiu sem qualquer autorização sua, valores pequenos, para cobrir 

juros e taxas de sua conta corrente, numa total ilicitude. Informa, também, 

q u e  n o  p r o c e s s o  j u d i c i a l  n e s t e  m e s m o  j u i z a d o 

(1000229-66.2018.8.11.0086), as partes transigiram, no sentido de não 

haver qualquer forma de retirada de valores de sua poupança para a 

conta corrente, sendo o acordo homologado em 02/08/2018. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 
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em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que, presentes os 

requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida se 

abstenha da retirada de todo e qualquer valor da conta poupança nº 

43.618-6, agência 3325-1, variação 51, do Banco do Brasil S/A, na cidade 

de Nova Mutum, MT, para a conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada 

com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Notifique-se a parte 

Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. Consigno, ainda, que 

transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como 

atingido o valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie 

diretamente ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do 

nome da parte Autora do referido cadastro. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, cite-se a parte Requerida para que 

compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SIMIONI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003118-90.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: RICARDO SIMIONI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Ricardo Simioni em desfavor 

de UNIC Sorriso Ltda. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Pois bem. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, 

vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão 

do Ônus da Prova. A possibilidade de inversão do ônus da prova será 

analisada por ocasião do despacho saneador. 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. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a probabilidade do 

direito pela parte Autora, ao menos em sede de análise sumária, bem como 

por considerar que o cumprimento da liminar esgota a matéria de mérito 

disposta nos autos. Isso porque, o valor das parcelas, somados e 

acrescidos de juros pelo período informado na inicial, nem de longe 

alcança a importância cobrada pela parte Requerida. Além disso, o 

contrato do FIES prevê a possibilidade de incidência de juros sobre o valor 

financiado, no caso de encerramento do contrato a pedido do beneficiado. 

Ausente no caso dos autos, conjunto probatório hábil a ensejar o pleito 

liminar, de modo que, indispensável o prosseguimento da demanda para 

aferição da responsabilidade imputada a parte Requerida. O “mandamus” 

jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte 

Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida 

postulada. Quanto ao tema, eis o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 

alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.” (TJMT - AI 132542/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, 

Publicado no DJE 06/05/2015). Por assim sendo, a apreciação do pedido 

liminar não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta 

medida que se impõem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela vertido na inicial, uma vez que, ausente 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, forte no art. 

300, "caput", do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para 

que compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000086-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME REQUERIDO: 

ROBERVAL FERNANDES DA SILVA Vistos, etc. A empresa Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 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 empresa 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 
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do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 4 de dezembro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUSA (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:

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 1000797-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10498128 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito proposta 

por Janaina de Sousa em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. 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, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. 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, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome da Reclamante esteve com negativação, bem como sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 
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resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 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. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no 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 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 4 de dezembro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO (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 1000402-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 9381492 dos autos, estando preenchidos os requisitos do 

art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Jhonatan Passos do 

Nascimento em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, 

bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. 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, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. 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, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 
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indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que a negativação discutida nestes 

autos fora a única negativação constante em nome do Reclamante pelo 

período de 05 meses e que o Reclamante não demonstra ser indevida ou 

estar sendo discutida em juízo a outra negativação constante no extrato, 

bem como diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. 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. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. 9462861]. 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. Pollianna 

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: 1000893-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ROBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000893-97.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JAIR ROBERTO DE 

SOUZA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A empresa Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante termo de audiência id. n. 15891873 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. Pollianna 

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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANK DA SILVA CARIRI (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000546-64.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEX FRANK DA SILVA CARIRI REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL 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. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 17039744. 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO DE SOUZA (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):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000545-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LIMA NEVES (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000853-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDO LIMA NEVES 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 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO EMPREENDEDOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000260-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO 

EMPREENDEDOR Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NOGUEIRA RAMOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002426-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO NOGUEIRA RAMOS 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. 
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40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFERSON NEVES DE MATOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002437-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTEFERSON NEVES DE MATOS 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 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO KOYAMA OLIVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GIOVANE MARQUITI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000541-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: THIAGO KOYAMA OLIVETTI REQUERIDO: ALEXANDRE 

GIOVANE MARQUITI Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de audiência anexo à movimentação de id. 

n.16892095 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. 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 Lei. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VILAS BOAS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000856-70.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTER VILAS BOAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A 

Reclamante, 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 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 da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000857-55.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai da petição anexo à movimentação 

de id. n.16781325 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para 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.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. 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 Lei. Pollianna Mesquita de 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEGE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000874-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIEGE MARIA SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A empresa Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante termo de audiência id. n. 16991360 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. Pollianna 

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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROBERTO NUNES 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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000876-61.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CICERO ROBERTO NUNES DA SILVA 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. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 16991374. 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALANIELSON VIEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 1000882-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALANIELSON VIEIRA XAVIER REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 16991382. 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 
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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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALADARES ALVES (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000860-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA VALADARES ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, 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 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 da 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 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE FRANCA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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 1001694-13.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GLEICIANE FRANCA DA ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, 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. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado em audiência. 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 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 da 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANO ARANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA GOMES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001701-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAXIMIANO ARANDA REQUERIDO: HOSANA GOMES 

RAMOS Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme depreende-se do termo de ciência 

acostado a Id. 14530314, 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROBERTO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 432 de 730



Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 1000877-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CICERO ROBERTO NUNES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado na petição Id. 16991366. 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 

de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ALMEIDA SOARES DA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000885-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELE ALMEIDA SOARES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, 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 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 da 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JADIANE NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000886-08.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JADIANE NOGUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, 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 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 da 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 1000887-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CRISTINA MENDES FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 
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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 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 da 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 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON SANTOS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000896-52.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: KLEBERSON 

SANTOS FIGUEIREDO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A empresa Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 15892272 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, 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. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000907-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: MOISES FERREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. Transcorrido o prazo solicitada na petição id. 

15696689, a empresa Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 15892246 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. Pollianna 

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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DILSOM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000909-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA 

VEICULOS EIRELI - ME REQUERIDO: DILSOM PEREIRA DOS SANTOS, 

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Transcorrido o prazo solicitado 

na petição id. 15696860, a empresa Reclamante requereu a desistência 

desta ação, consoante petição id. n. 15892258 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. Pollianna 
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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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002267-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIANA DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, 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. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado na petição Id. 17009638. 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 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 da 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEGE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000873-09.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIEGE MARIA SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA 

ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Vistos, etc. A Reclamante, 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 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 da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000835-94.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DAVILSON DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no Id. 

16855445. 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000834-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DAVILSON DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no Id. 

16855340. 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON DA SILVA LEAL (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000824-65.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAILSON DA SILVA LEAL 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 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010644-62.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR SILVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO OAB - MT0013065A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLAR IMOBILIARIA, CORRETORA DE IMOVEIS E INCORPORADORA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010644-62.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: ARTHUR SILVEIRA BORGES EXECUTADO: AGROLAR 

IMOBILIARIA, CORRETORA DE IMOVEIS E INCORPORADORA LTDA - ME 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, 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. Opino, ainda, pela 

liberação dos valores bloqueados via BACENJUD conforme Detalhamento 

de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de id. n. 13118624. 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN JUNIOR SOUZA MACHADO (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000801-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIAN JUNIOR SOUZA MACHADO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 
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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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA THAIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000803-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUMARA THAIS FERREIRA REQUERIDO: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos, etc. A 

Reclamante, 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 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 da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MEDEIROS DE MORAES (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000807-29.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIEL MEDEIROS DE MORAES 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 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000808-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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_____________________________________________ 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000809-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES COSTA DA SILVA (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:

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 1000321-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, 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 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 da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO MARQUES DE ABREU (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000814-21.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CERILO MARQUES DE ABREU 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 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000784-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WANDERSON DA SILVA MORAIS 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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE LIEBELT BERNARDINIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000709-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANE LIEBELT BERNARDINIS REQUERIDO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A empresa 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante certidão id. n. 

16502679 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: 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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. 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, 12 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000833-27.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GUSTAVO ALVES GOMES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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 1002382-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LARISSA CARNEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A 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. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado em audiência. 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 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 da 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 
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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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO BALA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. O. (REQUERIDO)

JOSANE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002418-17.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MOTO BALA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

LUCAS FREITAS DA SILVA OLIVEIRA, JOSANE FREITAS Vistos, etc. A 

empresa Reclamante, 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. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado na Id. 16995821. 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 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 da 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 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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

BIFF E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002424-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANE DA SILVA, BIFF E SILVA LTDA - ME REQUERIDO: 

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Os Reclamantes, 

embora devidamente intimados para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceram ao ato, tampouco 

apresentaram justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, 

opino pelo indeferimento do pedido formulado de redesignação da 

audiência formulado na Id. 17015825. 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 terem os Reclamantes 

comparecido à audiência de conciliação e nem terem apresentado 

justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente 

feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência injustificada dos 

Reclamantes, 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. 

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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SILVEIRA COSTA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002435-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDA SILVEIRA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A 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 a 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 da 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 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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SANTANA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001671-67.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELICA SANTANA SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, quando da distribuição desta ação, 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 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 da 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 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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE ARRUDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001266-65.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SILENE ARRUDA SANTANA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, 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 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 da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002209-48.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA REQUERIDO: MARCOS 

RODRIGUES DA CONCEICAO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante certidão id. n. 16802857 destes autos, 

oportunidade em que informou que o Reclamado cumpriu com a obrigação 

objeto da ação. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: 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 (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PETRUNILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000448-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEI PETRUNILIO 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. 12492175] 

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.16739639], 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, 
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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 Lei. Pollianna Mesquita de 

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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000323-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEONCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000323-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROGERIO LEONCO FERREIRA REQUERIDO: 

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de audiência anexo à 

movimentação de id. n.16701732 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 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.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. 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 Lei. Pollianna 

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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLIZE SCHERER DA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000758-85.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANDERLIZE SCHERER DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 13041227 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização 

por Danos Morais proposta por Vanderlize Scherer da Silva em desfavor 

de Vivo S.A. 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 débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas 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 de 

faturas, relatório de chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante e cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização 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 TEMPORÁRIA1 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.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento tampouco do alegado 

cancelamento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 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, 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”. 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, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 
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a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 152,13 [Cento e Cinquenta e Dois Reais e Treze Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

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, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 152,13 [Cento e Cinquenta e Dois Reais e Treze 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, 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. Pollianna 

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, 9 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE DE ALMEIDA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000759-70.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LEDIANE DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13041643 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta 

por Lediane de Almeida Silva em desfavor de Vivo S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. 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, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. 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, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 
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Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreu mais de um ano entre a data da negativação e a propositura da 

ação, bem como a inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. 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. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no 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 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 9 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO CAMPOS DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000763-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO SERGIO CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 para 

a produção denovas provas. Opino pelo afastamento da suscitada 

preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal 

interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Opino pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 13042642 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passa a analisar o 

mérito. Mario Sergio Campos da Silva ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais em desfavor 

de Banco Bradesco S.A. argumentando, em síntese, que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido 

banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição 

lhe ocasionou danos morais. Pois bem, 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. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas alegações e 

apresentou prova suficiente da existência do débito por meio das faturas 

coligidas a id. n. 16609291 destes autos, de onde se denota a utilização 

dos cartões de crédito denominados Visa Facil e Visa Nacional SOS Mata 

Atlântica o que indica a existência de contratação e utilização do serviço 

bancário. O Reclamado apresentou documentação idônea acerca do 

negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese do Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição do Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transações realizadas em diversos estabelecimentos desta cidade 

de Nova Mutum, como Farmácia Modelo, Móveis Romera, Mundo da 

Criança, Lojas Brasileiras, Vita Farma, Eletromóveis Martinello e Astam 

Tapeçaria, bem como que houve parcelamento de faturas e alguns 

pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: RECURSO 

INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO 

DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO 

JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS 

EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a 

instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 
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a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, 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 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. 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, 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”. 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 do Reclamante. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pelo Reclamado. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. 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. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000766-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIELI GOMES DE MACEDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. 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. No 

tocante a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 13044048 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Josieli Gomes de Macedo em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, 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 

Reclamado 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 a Reclamante 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 
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18/06/2018) (g.n.) No caso, a Reclamante 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. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome da 

Reclamante esteve com negativação, bem como diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (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. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000767-47.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDEIR MOREIRA DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

vez que desnecessária produção de prova em audiência [art. 355, inciso I, 

do CPC]. Não se denota 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 da 

questão controvertida. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Claudeir Moreira da Costa em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. 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 um débito que alega 

desconhecer. Desta forma, propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não refuta as pretensões do 

Reclamante, atendo-se a alegar a exigibilidade do débito, a regular 

contratação do serviço, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, documento apto a anuir 

com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. Assinalo que as 

provas produzidas pela Reclamada, consistente de telas sistêmicas e 

faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, como 

há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem 

como complemento quando há um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento da Turma 

Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso 

Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS 

SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR –VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITOCARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o 

entendimento do TJPR: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 
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termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). Observo ainda, que os espelhos do sistema interno da 

Reclamada estão totalmente ilegíveis, não sendo possível delas extrair 

qualquer informação. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO.A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. 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 a má-fé processual por parte do Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na 

inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no 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 por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

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: 1001446-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MAGRI FERNANDES (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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001446-47.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAGNO MAGRI FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. 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. 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14109944 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Magno Magri Fernandes em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, 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 Reclamado 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 Reclamante 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 - 
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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 

Reclamante 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. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

período que o nome do Reclamante esteve com restrição por mais de 02 

anos, bem como diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar, uma vez que a outra negativação 

constante no extrato fora declarada inexistente nos autos 

1001445-62.2018.8.11.0086. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (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. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GONCALVES NASCIMENTO (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002446-82.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WELLINGTON GONCALVES NASCIMENTO 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 

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, 13 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVA DOS SANTOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000760-55.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, vez que 

desnecessária produção de prova em audiência [art. 355, inciso I, do 

CPC]. Não se denota complexidade suficiente que autorize afastar a 
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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 da 

questão controvertida. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Daniela Silva dos Santos em 

desfavor de Vivo S.A. 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 a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer. Desta forma, propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não refuta as pretensões da 

Reclamante, atendo-se a alegar a exigibilidade do débito, a regular 

contratação do serviço, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

o contrato devidamente assinado pela Reclamante, documento apto a anuir 

com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. Assinalo que as 

provas produzidas pela Reclamada, consistente de telas sistêmicas, não 

se admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito 

tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento da Turma Recursal 

do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS 

ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado 

nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR 

–VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITOCARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o entendimento do TJPR: 

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). Observo ainda, que os espelhos do sistema interno da 

Reclamada estão totalmente ilegíveis, não sendo possível delas extrair 

qualquer informação. No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO.A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. 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 a má-fé processual por parte da Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na 

inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no 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 por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 
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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, 11 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEILA SANTOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001459-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA TEILA SANTOS DE ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado domérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 14127435 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Maria Teila Santos de 

Assunção em desfavor de Vivo S.A. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. 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, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. 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, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreu mais dois anos entre a 

data da negativação e a propositura da ação, bem como a inércia da 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. 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. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 
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restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com 

resolução do mérito a teor do disposto no 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 por seus patronos. Pollianna Mesquita 

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, 12 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000736-27.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FLAVIO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 13020664 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial e aquela grafada no contrato apresentado 

pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo 

a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Flavio dos Santos Silva em desfavor de Vivo S.A. 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 o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas 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 do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, devidamente assinado pelo Reclamante e acompanhado de 

cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação e utilização 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 TEMPORÁRIA1 

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.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 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, 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”. 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. Da litigância de má fé 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 o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado 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. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 
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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, 12 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 1000725-95.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALMOR DA SILVA CABRAL REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, vez que 

desnecessária produção de prova em audiência [art. 355, inciso I, do 

CPC]. Não se denota 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 da 

questão controvertida. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Valmor da Silva Cabral em desfavor de 

Vivo S.A. 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 um débito que alega 

desconhecer. Desta forma, propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não refuta as pretensões do 

Reclamante, atendo-se a alegar a exigibilidade do débito, a regular 

contratação do serviço, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, documento apto a anuir 

com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. Assinalo que as 

provas produzidas pela Reclamada, consistente de telas sistêmicas e 

histórico de ligações, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento 

da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 

10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES 

DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR –VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITOCARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o 

entendimento do TJPR: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). Observo ainda, que os espelhos do sistema interno da 

Reclamada estão totalmente ilegíveis, não sendo possível delas extrair 

qualquer informação. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO.A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 
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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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. 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 a má-fé processual por parte do Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na 

inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no 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 por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

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, 12 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001403-13.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANO COSTA BEBER REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. 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 não 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a 

Reclamada é a autora do desconto indevido na conta corrente do 

Reclamante, não havendo falar em ausência de responsabilidade para 

responder a presente ação. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

c.c.Indenização por Danos Morais proposta por Cristiano Costa Beber em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que razão ao 

Reclamante. 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 (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. No 

mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção a previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em síntese, relata o 

Reclamante que na data de 11.11.2016, efetuou a compra junto a 

Reclamada de um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy S7 

Edge (G935F), pelo valor total de R$ 1.411,05 (um mil, quatrocentos e onze 

reais e cinco centavos). Aduz que em virtude de uma suposta falha de 

comunicação entre a Reclamada e a operadora do cartão, foi necessário 

refazer a operação de pagamento, tendo a Reclamada assegurado que o 

valor do celular seria descontado uma única vez, o que não ocorreu. 

Aduz, ainda, que entrou em contato com a Reclamada e não obteve êxito 

e, ainda, procurou o Procon a fim de restituir o valor pago indevidamente, 

tendo sido informado de que deveria pedir a restituição da operadora do 

cartão. Fatos estes que deram ensejo ao aforamento da presente ação. 

Por outro norte, a Reclamada deixou de comprovar na contestação que 

houve a restituição integral dos valores cobrados de forma indevida. Em 

linhas outras, a Reclamada não se desobrigou do encargo probatório que 

lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não comprovou a restituição dos 

valores ao Reclamante, o que invariavelmente culmina na sua 

responsabilização pela falha na prestação do serviço. Pois bem, a 

questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como tal 

deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o Reclamante comprova os pagamentos dúplices, tornando 

necessário que a Reclamada lhes restituía a quantia de R$ 1.411,05 (um 

mil, quatrocentos e onze reais e cinco centavos) na forma dobrada e lhe 

recompense o dano moral suportado. Imperioso, destacar que o deslinde 

da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil 

do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “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 comprovado 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, repito, não tendo ele se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis, portanto, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada deixou de 

restituir os valores cobrados em duplicidade. Quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pelo Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA COMPRA REALIZADA NO 

ESTABELECIMENTO DA RÉ, MEDIANTE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

COMPROVADA A COBRANÇA REALIZADA PELA LOJA, EM DUPLICIDADE, 

DEVIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO. 

APLICAÇÃO DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES. Sentença confirmada. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006275515, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado 
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em 30/09/2016). Quarta Turma Recursal Cível Diário da Justiça do dia 

05/10/2016 - 5/10/2016 Recurso Cível 71006275515 RS (TJ-RS) Ricardo 

Pippi Schmidt E ainda: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE 

SERVIÇOS EM DUPLICIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.8 DAS 

TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DE 

ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso conhecido e provido. , decidem os Juízes 

integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar 

provimento ao recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0014441-43.2014.8.16.0173/0 - Umuarama - Rel.: Leo Henrique 

Furtado AraÃºjo - J. 06.11.2015) (TJ-PR - RI: 001444143201481601730 PR 

0014441-43.2014.8.16.0173/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo, Data de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/01/2016) (g.n.) Assim, reputa-se existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne à 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, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

noto que a Reclamada cobrou indevidamente o valor de R$ 1.411,05 (um 

mil, quatrocentos e onze reais e cinco centavos), tornando necessário 

que proceda à devolução da quantia em dobro, pois que, efetivado o 

pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos autos, 

decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a correta 

medida, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

da pretensão inicial para CONDENAR a Reclamada a restituir ao 

Reclamante o valor de R$ 2.822,10 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais 

e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ 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, 12 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000728-50.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBSON MANOEL DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. 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. Opino, ainda, 

pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13014492 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. No tocante a 

preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Quanto à alegada 

prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não 

assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo 

tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c Inexigibilidade de Débitos c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Robson Manoel Dias em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, 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 Reclamado 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 Reclamante 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 
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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 

Reclamante 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. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação e, ainda, considerando o valor irrisório da 

negativação (inferior a R$100,00), bem como diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (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. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 12 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000729-35.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBSON MANOEL DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 13014560 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há necessidade de realização 

de exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

Reclamante aposta nos documentos que acompanham a petição inicial e 

aquela grafada no contrato apresentado pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Robson Manoel 

Dias em desfavor de Vivo S.A. 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 o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas 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 do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, devidamente assinado pelo Reclamante e acompanhado de 

cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação e utilização 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 TEMPORÁRIA1 

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.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 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 
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notificação por este órgão, 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”. 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. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 104,02 [Cento e Quatro Reais e Dois Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

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 o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado 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, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 104,02 [Cento e Quatro Reais e Dois Centavos], 

acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do 

inadimplemento da obrigação, 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. Pollianna Mesquita 

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, 12 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-30.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

UNIDAS S/A (RENT A CAR) (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

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 8010176-30.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL DE MATTOS REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A, UNIDAS S/A (RENT A CAR), ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório. 

Ausentes quaisquer vícios que possam obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento do mérito, mormente 

após a realização de audiência de instrução, como se colhe da id. n. 

12506839 destes autos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais em decorrência de acidente de trânsito aforada por Fernando 

Dorival de Matos em desfavor Mapfre Seguros Gerais S.A., Unidas S.A. e 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. De antemão, opino 

pela homologação do pedido de desistência da oitiva da testemunha Junior 

Gonçalves da Cunha formulado pela Reclamada Mapfre Seguros Gerais 

S.A. sob id. n. 126300371. Narra o Reclamante que conduzia seu veículo 

VW Amarok pela Rua das Verbênias, no bairro Jardim dos Ipês, sentido 

centro, quando, no cruzamento com a Rua das Papoulas, foi atingido pelo 

veículo Toyota Hilux conduzido por um funcionário da empresa Energisa. 

Sustenta que seu automóvel sofreu danos de grande monta e que a 

Reclamada Energisa se recusou a pagar. Aduz, ainda, que o veículo 

Toyota Hilux estava locado para a Energisa pela reclamada Unidas S.A., 

bem como era segurado pela reclamada Mapfre Seguros Gerais S.A., o 

que justifica a inclusão das três empresas no polo passivo da ação. Assim 

sendo, propôs a presente demanda pleiteando indenização por danos 

materiais, sendo R$ 7.144,00 (sete mil cento e quarenta e quatro reais) 

referente ao desembolso da franquia para a seguradora de seu veículo, 

R$ 2.209,41 (dois mil duzentos e nove reais e quarenta e um centavos) em 

razão de despesas com locação de veículo e o valor de R$ 22.518,00 

(vinte e dois mil quinhentos e dezoito reais) em decorrência da 

desvalorização do veículo, que foi vendido por valor abaixo da tabela FIPE. 

Totalizando a quantia de R$ 31.871,41 (trinta e um mil oitocentos e setenta 

e um reais e quarenta e um centavos), formulando, assim, um pedido no 

total de R$ R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais), abrindo 

mão da quantia que excedeu ao teto dos juizados especiais na data da 

propositura da ação. Em sede de defesa, a reclamada Unidas S.A. 

suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de ser apenas a 

locadora do veículo. No mérito, sustentou ausência de nexo de 

causalidade entre a sua conduta e os danos sofridos pelo reclamante, 

bem como combateu o pedido de indenização por danos materiais. Já a 

reclamada Mapfre Seguros Gerais S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e ativa, por inexistência de vínculo contratual com o autor da 

ação. No mérito, sustenta risco excluído, em razão de o contrato prever 

cobertura apenas de danos próprios do segurado, incêndio, furto e roubo, 

inexistindo previsão de cobertura para danos de terceiros. Não houve 

impugnação às contestações. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela reclamada Unidas S.A. tenho que não merece acolhida, pois a 

Súmula 492 do STF dispõe que: A empresa locadora de veículos 

responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este 

causados a terceiro, no uso do carro locado. Assim, opino pela 

manutenção da reclamada Unidas S.A. no polo passivo da ação. A 

preliminar de ilegitimidade ativa e passiva levantada por Mapfre Seguros 

Gerais. S.A. tampouco merece ser admitida, pois, apenas não é admissível 

a propositura da ação única e exclusivamente pelo terceiro prejudicado 

quando o segurado não for litisconsorte, a teor da Súmula 529 do STJ, 

verbis: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o 

ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em 

face da seguradora do apontado causador do dano. Contudo, não é esse 
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o caso dos autos, pois a segurada Energisa figura regularmente 

litisconsorciada com a seguradora Mapfre nos presentes autos. Vejamos 

o seguinte julgado nesse sentido: “REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e 

MORAIS– ACIDENTE DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA – AÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO PREJUDICADO – 

IMPOSSIBILIDADE. 1 – É legítima a seguradora para figurar no polo passivo 

de demanda ajuizada pela vítima do acidente de trânsito causado pelo 

segurado, desde que em litisconsórcio com este, não podendo ser 

ajuizada demanda isoladamente apenas em face da seguradora – Súmula 

529 do STJ; 2 - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados 

fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de 

São Paulo. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP 10213123020158260506 SP 

1021312-30.2015.8.26.0506, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/04/2018) (g.n.) Por assim ser, opino pela manutenção da 

reclamada Mapfre Seguros Gerais S.A. no polo passivo da vertente ação. 

No mais, nota-se que a Reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. compareceu à sessão de conciliação, apresentou 

contestação, mas deixou de comparecer à audiência de instrução, 

conforme ressai da id. n. 12506839 destes autos digitais, tornando-se, 

dessa forma, revel. Nesse passo, o Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: 

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. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade produzir as 

provas com que pretende combater as alegações da parte contrária. 

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. 

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. 

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL QUE, FUNDADO NOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, 

INFORMALIDADE E CELERIDADE, NÃO EXIGE A INTIMAÇÃO DAS 

TESTEMUNHAS ARROLADAS, AS QUAIS DEVEM SER TRAZIDAS PELA 

PRÓPRIA PARTE INTERESSADA, QUERENDO. RECORRENTE QUE EM 

NENHUM MOMENTO ATACOU AS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71006741342, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 10/05/2017) (g.n.) 

Dessa feita, ao agir a parte com contumácia, ou seja, deixar de 

comparecer a uma das audiências do processo, prevê a legislação de 

regência a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracterizada está a revelia, como se vê in casu. Por esta 

razão decreto a revelia da reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. Sem mais delongas, da acurada análise dos autos, tenho 

que razão assiste ao Reclamante, o que faz procedentes os pedidos 

iniciais. Colhe-se das peças defensivas que as Reclamadas tentam se 

eximir da responsabilidade pelos danos sofridos pelo reclamante, todavia, 

a testemunha Sr. Everaldo Teixeira, confirmou que a Rua das Verbênias, 

na qual o reclamante trafegava, é a via preferencial e que no local existe 

uma placa de parada obrigatória. Afirmou, ainda, que o veículo causador 

do acidente estava com adesivo da CEMAT e que o condutor estava com 

uniforme da aludida empresa. Portanto, cabalmente evidenciada a 

responsabilidade das reclamadas Energisa e Unidas S.A. pela causação 

do acidente noticiado. Já a reclamada Mapfre Seguros Gerais S.A. não 

nega que era a seguradora do veículo, argumentando tão somente o risco 

excluído e que o contrato garante cobertura apenas aos danos do próprio 

segurado. Neste ponto, merece créditos a alegação de que o seguro 

cobria apenas danos próprios, incêndio, roubo e furto, na forma 

apresentada na defesa, não abrangendo danos a terceiros, como pleiteia 

o reclamante. Até porque, o reclamante não impugnou essa afirmação, 

restando, desse modo, incontroversa. Tampouco há nos autos qual seria 

o valor do prêmio a ser pago pela seguradora. Dessa feita, quanto à 

Mapfre Seguros Gerais S.A., a ação é improcedente. Assim, dúvidas não 

pairam de que o veículo tendo como locadora a reclamada Unidas S.A. e 

como locatária a reclamada Energisa, conduzido por funcionário desta 

última, foi responsável pelo acidente que acarretou danos de grande 

monta ao reclamante, pelo que urge a condenação de ambas em ressarcir 

os danos patrimoniais experimentados pelo reclamante. Nesse passo, o 

Artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro adverte que: O condutor que 

queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou 

vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua 

velocidade. Verifico no presente caso que o que houve foi simplesmente 

inobservância às regras de trânsito pelo condutor do veículo locado pela 

Unidas S.A. à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ao 

desrespeitar a sinalização, portanto, devem essas duas Reclamadas 

ressarcir os danos ocasionados ao veículo do Reclamante por ocasião do 

acidente. Veja-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL 

VW/GOL PLACAS IED2368 E CELTA PLACAS JZO3697, QUE 

TRANSITAVA PELA PREFERENCIAL. OBSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA DO 

CELTA. INVASÃO DA PREFERENCIAL. 1. CULPA. Dos depoimentos 

colhidos, sobretudo daquele prestado pela condutora do automóvel 

VW/Gol, apura-se, sem dúvida, que a ré obstruiu a trajetória do Celta de 

propriedade do autor, que transitava pela preferencial, dando-se a colisão. 

Nesse sentido depôs testemunha presencial dos fatos, arrolada pelo 

autor, confirmando que o Gol cortou a frente do Celta. A testemunha 

presencial alistada pelos réus, embora enfática na afirmativa de que o 

autor poderia e deveria ter evitado o acidente, declaração essa 

sustentada ao longo dos mais de treze minutos de duração do seu 

depoimento, apresentou versão que não se coaduna com a prova 

documental colacionada aos autos, mais exatamente a fotografia onde se 

vê, claramente, que o Gol pilotado pela codemandada restou com danos 

na sua lateral direita (lado do caroneiro), tendo a testemunha afirmado que 

o automóvel do autor colidiu na traseira daquele veículo. Ademais, a 

testemunha não negou que a ré tivesse adentrado a pista do autor, 

preferencial, apenas declarando que o autor vinha longe, muito longe, 

tendo tido todos os meios de se safar da colisão. As demais testemunhas 

não viram o acidente. Fato é que, estando o autor na preferencial e não 

comprovada a alta velocidade por ele desenvolvida, tema ademais, sequer 

abordado, senão que se pretenda extrair tal convencimento do fato 

afirmado pela corré e pela testemunha presencial de que o demandante 

vinha distante da demandada, transfere-se o encargo de comprovar ter 

adotado todos os cuidados indispensáveis à execução da manobra de 

forma segura à condutora do automóvel VW/Gol, que ingressou na via de 

preferência por onde circulava o Celta. Esta a disposição do artigo 34 do 

Código de Trânsito Brasileiro: Art. 34. O condutor que queira executar uma 

manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os 

demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 2. DANOS 

MATERIAIS. O fato de não terem sido apresentados orçamentos pela parte 

autora (senão nota fiscal) não impede seja acolhido o valor postulado a 

título de dano material, diante da ausência de avaliação em contraprova 

capaz de afastar a pretensão veiculada na inicial. Ademais, havendo 

correlação entre os serviços descritos na nota fiscal e as avarias no 

veículo da parte autora, conforme fotografias juntadas com a inicial, 

impõe-se a condenação dos réus ao ressarcimento do valor gasto pelo 

autor com o conserto do veículo. O valor deverá ser corrigido, pelo IGP-M, 

a contar da data do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). APELO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70076880970, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

16/08/2018) Nesse passo, o artigo 186 do Código Civil Brasileiro dispõe 

que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o disposto no artigo 927 do 

mesmo Codex: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Quanto ao dispêndio do valor de R$ 

2.209,41 (dois mil duzentos e nove reais e quarenta e um centavos) a 

título de aluguel de um veículo pelo reclamante, faz prova a nota fiscal 

fornecida pela empresa Localiza Alugueis de Carros, juntada com a inicial. 

Já o desembolso do montante de R$ 7.144,00 (sete mil cento e quarenta e 

quatro reais) pago pela franquia, também foi devidamente comprovado por 

meio de nota fiscal acostada aos autos. Ainda, o reclamante logrou êxito 

em demonstrar que o veículo depreciou em razão da colisão e que foi 

vendido por valor abaixo da tabela FIPE, mesmo porque, a testemunha Sr. 

Mauro Faion confirmou ter adquirido a caminhonete pelo valor de R$ 

75.000,00, quando seu valor venal à época era de R$ 97.518,00, 

relatando, inclusive, alguns defeitos que o veículo veio a apresentar. 

Corroborando, colaciona-se o seguinte julgado: REPARAÇÃO DE DANOS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE E AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR SUPERADAS. CULPA INCONTROVERSA. DANOS 
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MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 

DESPESAS COM LOCAÇÃO NÃO JUSTIFICADAS A CONTENTO. I. 

Complexidade da causa não configurada, porquanto as provas produzidas 

são suficientes ao deslinde da controvérsia. II. Afastada a preliminar de 

ausência de interesse de agir, porquanto o termo de quitação assinado 

pelo autor (fl. 50) não tem relação com os pedidos realizados na presente 

demanda. III. Incontroversa a culpa pelo acidente de trânsito envolvendo 

os veículos das partes, além de confessada, fl.34. IV. Depreciação do 

veículo, que havia sido adquirido há pouco, na condição de zero 

quilômetro, que restou comprovada, tendo em vista que o autor trouxe aos 

autos avaliação de duas empresas diferentes, as quais obtiveram a 

mesma conclusão. V. Despesas com locação de veículo que merecem ser 

afastadas, pois não restou comprovada a necessidade, mormente pelo 

longo período por que perdurou o aluguel do bem. RECURSOS PROVIDOS 

EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71004193728, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 30/01/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004193728 RS, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 30/01/2013, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/02/2013) (g.n.) Logo necessária se faz a condenação das Reclamadas 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Unidas S.A. a 

ressarcirem os danos materiais ocasionados ao Reclamante, devidamente 

comprovados, no valor total de R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e 

vinte reais). Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

inicial para condenar as Reclamadas Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. e Unidas S.A. a pagarem ao Reclamante o valor de R$ 

31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais), a título de danos 

materiais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da 

distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

da data do acidente, conforme súmula 54 do STJ, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Opino, ainda, pela IMPROCEDÊNCIA da demanda com relação à 

Mapfre Seguros Gerais S.A. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 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, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 
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Parte(s) Polo Passivo:

P O TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001056-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SANTANA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: P O TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP 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 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 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 da questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Antonio Alves de Santana & 

Cia Ltda - ME em desfavor de P. O. Transportes e Serviços Eireli - EPP. 

Sustenta a Reclamante que é credora da Reclamada do valor R$ 4293,75 

(quatro mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

referente a prestação de serviço e aquisição de peças, dívida esta 

representada pelas notas fiscais acostadas aos autos. Aduz que não foi 

possível receber a quantia de forma espontânea, o que ensejou a 

propositura da presente ação. Pois bem, nota-se que a Reclamada foi 

regularmente citada, consoante se infere da certidão da oficial de justiça 

anexado a id. n. 13965822 destes autos, contudo, deixou de comparecer 

a audiência de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 

que: 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. E ainda o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que: “A falta de contestação, quando 

leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar 

os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de 

prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia da 

Reclamada, impõe-se o reconhecimento da prescindibilidade da produção 

de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito 

[art. 355, II]. Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados 

pela Reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos 

autos, pois, além da inércia da Reclamada, a pretensão se mostra 

devidamente amparada documentalmente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante o originário de valor de R$ 4.293,75 

(quatro mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do vencimento da 

dívida e corrigido monetariamente pelo INPC desde a citação, com 

resolução do mérito consoante o disposto no 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). 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, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 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, 13 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001454-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANDO SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Quanto a preliminar de incompetência do juízo com relação ao valor 

atribuído à causa, opino pela sua rejeição, considerando o disposto no § 

3º, do artigo 3º que prenuncia que “a opção pelo procedimento previsto 

nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14121000 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Evando Santana de 

Almeida em desfavor de Vivo S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas e histórico de 

ligações, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. 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, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. 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, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

nome do Reclamante esteve com restrição por mais de 03 anos, bem 

como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 
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outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no 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 por seus patronos. 

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, 14 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KELJA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000349-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KELJA SILVA DE ASSIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12222345 

dos autos. Passo a analisar o mérito. Kelja Silva de Assis ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S.A. argumentando, em 

síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e 

qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos que motivaram a 

propositura da presente ação. Pois bem, 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. Assim, em que pese os argumentos tecidos pela 

Reclamante, em contestação a Reclamada combateu suas as alegações e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos coligidos, mormente pelas faturas do terminal telefônico de 

número 66-99967-3486 e pela comprovação de pagamento de faturas 

pretéritas, o que indica a existência de contratação e utilização do serviço 

telefônico. A Reclamada apresentou documentação idônea acerca do 

negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Ora, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização 

e a concordância com a prestação do serviço. Veja-se, neste sentido, o 

seguinte julgado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE DÉBITO COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 

REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA PELO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS MENSAIS - 

INSCRIÇÃO DEVIDA FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONSTATADO - 

DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO DESSA NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 

404 E 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS 

ANTERIORES - INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Apelação desprovida.(TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, 

Relator: Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 488) [g.n.] Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada 

refutaram a tese da Reclamante, pois há traço da contratação do serviço 

telefônico e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela 

Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, 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, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que razão 

assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 121,80 [Cento e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Não vislumbro no 

caso em análise a má fé processual alegada pela Reclamada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 121,80 [Cento e Vinte e Um Reais e Oitenta 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do 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 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes 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, 14 de 

dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE APARECIDA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000622-88.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LORRAINE APARECIDA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no 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 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 para a 

produção de novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 12844705 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Lorraine Aparecida Leite da Silva em desfavor 

de Banco Losango S.A – Banco Multiplo. 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 do Termo 

de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro e da Proposta de 

Adesão às cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao Consumidor 

(CDC) Losango, devidamente assinados pela Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Com relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

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.). 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, 

pra derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Ademais, vejo 

por bem consignar que não houve impugnação à contestação, 

oportunidade que a Reclamante teria para contradizer as informações e os 

documentos apresentados. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pelo Reclamado. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela. [id. 13515757]. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase[art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. 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. Pollianna Mesquita de Moraes 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, 14 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115614 Nr: 1622-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela 

Defesa do indiciado Manoel Adão de Almeida, que teve sua prisão 

preventiva decretada no dia 29/10/2018, ainda pendente de cumprimento, 

em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em face 

de Crissiane Grespin Borges.

Aduz a Defesa em seu pedido, que o indiciado e a senhora Crissiane 

Grespin Borges teriam reatado o relacionamento, pelo que alega que ele 

não oferece nenhum risco à integridade física dela. Aduz ainda, não 

haverem motivos para custódia cautelar, haja vista que ele é primário, 

possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da 

culpa.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente 

ao deferimento do pedido, consoante parecer de fl. 51/51v, pugnando pela 

aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

 É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido da Defesa 

merece ser acolhido, eis que não persistem mais os fundamentos que 

ensejaram a decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado.

 No presente caso, o acusado teve sua prisão preventiva decretada com 

fundamento na garantia da execução das medidas protetivas de urgência 

deferidas em favor da vítima, haja vista o descumprimento das medidas 

impostas, notadamente pelo fato de ter deixado de comparecer aos 

encontros do Projeto Âncora, sem apresentar qualquer justificativa.

Todavia, verifica-se que a vítima compareceu na delegacia desta 

Comarca, informando que não possui mais interesse na continuidade das 

medidas protetivas, pois o increpado não mais oferece riscos à sua 

integridade física ou de seus familiares (fl. 40/41).

 Como se sabe, a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, 

inciso III, do CPP possui o escopo de garantir a aplicação das medidas 

protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima, quando estas não 

se revelaram suficientes para salvaguardar sua integridade física e/ou 

psicológica, de onde se infere que, uma vez revogadas as medidas a 

pedido da própria vítima, que não se sente mais ameaçada pela liberdade 

do ofensor, impõe-se a revogação da custódia processual decretada com 

base no descumprimento.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO a prisão 

preventiva do indiciado MANOEL ADÃO DE ALMEIDA, nos termos do art. 
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316 do Código de Processo Penal, condicionado ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares alternativas:

1. Comparecimento a todos os atos do processo para o qual for intimado;

2. Não mudar-se de endereço sem comunicar ao juízo.

Justifico a não aplicação de medidas cautelares consistentes na proibição 

de aproximação da vítima, pelo fato de ela ter se manifestado em sentido 

contrário, requerendo expressamente a revogação das medidas 

protetivas deferidas em seu favor, não cabendo ao juízo a imposição de 

medidas que refletiriam também na esfera de direitos dela.

Expeça-se o competente contramandado de prisão em favor do indiciado, 

consignando-se as advertências de praxe, salientando-se que o 

descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora 

impostas, ensejarão à decretação de sua prisão preventiva, nos termos 

dos arts. 282, §4º, do CPP.

Ademais, REVOGO as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor 

da vítima Crissiane Grespin Borges e determino o arquivamentos do 

presentes autos, trasladando-se cópia das principais peças (pedido e 

aditamento; decisões de deferimento; resposta do acusado; manifestação 

da vítima requerendo a revogação; parecer Ministerial e a presente 

decisão), aos autos do Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se 

houver

Nos termos do art. 21 da Lei, intime-se a vítima do teor desta decisão.

Ciência ao Ministério.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123405 Nr: 5128-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RIBEIRO TOMIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Isto posto, REVOGO a prisão preventiva do acusado Adriano Ribeiro 

Tomielo, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, e a 

substituo pelo cumprimento das seguintes medidas cautelares 

alternativas:1.Não se aproximar da vítima Gabriel Luft ou da pessoa de 

Gabriely de Medeiros Sant’Ana, de suas residências, bem como do seus 

locais de trabalho/estudo em distância inferior à 300m (trezentos 

metros);2.Não entrar em contato com a vítima ou com a pessoa de 

Gabriely de Medeiros Sant’Ana, por nenhum meio de 

comunicação;3.Abster-se de entrar em contato com as testemunhas 

arroladas neste feito, exceto se forem seus familiares;4.Comparecimento 

mensal em juízo, impreterivelmente entre os dias 01 e 10, para informar e 

justificar suas atividades;5.Comunicação ao juízo de toda e qualquer 

mudança de endereço;Expeça-se alvará de soltura para que o acusado 

seja colocado em incontinenti liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO 

TENHA QUE PERMANECER PRESO, consignando-se as advertências de 

praxe, salientando-se que o descumprimento de qualquer das medidas 

cautelares alternativas a prisão ora impostas ensejará o restabelecimento 

da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.Nos 

termos do art. 201, §2º, do CPP, intime-se a vítima quanto ao teor da 

presente decisão.Ciência ao Ministério. Intime-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101599 Nr: 1208-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Muniz Pontes - 

OAB:22.257, Railla Weise de Campos Silva - OAB:20.627

 “Vistos.

De proêmio, considerando que o réu tem defensor constituído e que, 

conforme portaria 79, de 2015, do SCDP, os Defensores Públicos estão 

impedidos de atuar, ainda que dativamente nestes casos, e que em 

posição legal do artigo 265 e seus parágrafos, do CPP, que caso o 

advogado constituído não se faça presente ao ato sem apresentar 

justificativa plausível, o ato não será redesignado, e sim nomeado 

defensor dativo, nomeio apenas para o ato, o Dr. ROBERSON SIQUEIRA 

DE MELO, e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo acusado, no 

valor de 01 (um) URH, nos termos do artigo 263 do CPP.

Outrossim, tendo em vista que os patronos constituídos pelo réu, apesar 

de devidamente intimados, novamente não compareceram aos atos 

processuais, nem ofereceram justificativa ou renunciaram aos poderes 

que lhes foram outorgados, lhes aplico multa no valor de 10 (dez) salários 

mínimos por abandono da causa (artigo 265 do CPP).

Intime-se pessoalmente o acusado para que constitua novo advogado no 

prazo de 05 (cinco) dias ou, caso este alegue não possuir condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido pela 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, advertindo-o, ainda, de que o 

transcurso “in albis” do prazo supracitado ensejará a remessa dos autos 

à Defensoria Pública.

Cumprida tal determinação, vistas as partes para oferecerem alegações 

finais escritas, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122911 Nr: 4928-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vander Lúcio de Campos, Yugo da Conceição 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Gonçalves 

Sambugari - OAB:23.900/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 09/01/2019, às 13h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115237 Nr: 1465-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Fabiola Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:MT 6.730

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 24/06/2019, às 15h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121207 Nr: 4223-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Solicitem-se informações ao Juízo da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT acerca do andamento da carta precatória expedida para a oitiva 

da vítima (fl. 49).

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77518 Nr: 727-81.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA FRANCISCA DE MORAES

 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:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos da juntada de 

contestação de ref. 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70825 Nr: 1037-24.2015.811.0012

 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: ILMA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Intimação da parte autora para manifestar nos autos do Recurso de 

Apelação de ref. 103

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101595 Nr: 1331-71.2018.811.0012

 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): ROSA & MENEGHETTI LTDA-EPP, LEONILDES 

MENEGUETTI, LAIR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de mandado de citação diligencia parcialmente cumprida

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000409-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA MARIA DA CONCEICAO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 109651 Nr: 5523-47.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR VIEIRA DA SILVA, DYEIVER LUIZ 

BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA ROSA DA SILVA - 

OAB:23939/O, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 (...)Analisadas as defesas apresentas pelos denunciados, observo não 

ser o caso de absolvição sumária.Sendo assim, considerando que a peça 

inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e 

se encontram presentes as condições da ação, RECEBO a denúncia 

ofertada na forma em que foi posta em juízo, dando os acusados como 

incursos na prática dos crimes descritos nos artigos 33, “caput”, e 35, 

“caput”, ambos da Lei n.º 11.343/2006.Na forma do artigo 56 da lei de 

regência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

janeiro de 2019, às 13h30min (horário oficial do estado de Mato Grosso), a 

ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no 

Fórum local. Citem-se os réus pessoalmente, constando as advertências 

legais, requisitando-se a escolta de Josimar Vieira da Silva, preso na 

UPAB.As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que 

aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão 

de prévio requerimento das partes.Havendo testemunha (s) residente (s) 

em outra (s) comarca (s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos 

termos do artigo 222 do CPP.Havendo policial militar arrolado como 

testemunha, requisite-se na forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo 

funcionário público, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas 

partes.Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência e 

manifestação expressa quanto ao pedido de restituição de bem 

entabulado a ref. 31, no prazo de cinco dias.Intime-se a 

Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 1032-94.2018.811.0012

 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): JURANDIR SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, Neurizá Alves de Oliveira, Oficial de Justiça ao final 

assinado que venho devolver o presente mandado sem efetuar o 

cumprimento do 2º e demais atos, tendo em vista que somente foi 

disponibilizada verba de dliligência para cumprimento do lº ato, e conforme 

constatação para cumprir o 2º ato necessita deslocamento deste Oficial 

até a propriedade rural do executado e que fica aproximadamente 50 

quilômetros da sede desta Comarca, assim sendo devolvo o presente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 05 de março de 2019, às 

09h00min (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, 14 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 05 de março de 2019, às 

09h00min (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, 14 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

PROCRED - PROMOTORA DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 05 de março de 2019, às 

09h20min (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, 14 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

PROCRED - PROMOTORA DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 05 de março de 2019, às 

09h20min (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, 14 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-04.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VYCTOR VINICIU CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S R FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2019, às 

09h40min (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, 14 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-44.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAN COSTA GUIMARAES (REQUERIDO)

FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000060-44.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, JULIAN COSTA 

GUIMARAES Projeto de Sentença I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. 

Dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – MOTIVAÇÃO. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de LIMINAR 

para retirada de publicações feitas nas redes sociais. A parte reclamante 

postula, em síntese, indenização por danos morais em virtude de 

publicação ofensiva e comentários pela rede social praticada pelos 

reclamados, no dia 17.01.2017, conforme documentação acostada aos 

autos (id.8809553), após o reclamante ter sofrido agressão física, tortura 

física e psicológica, por policiais militares no dia 15.01.2017, tendo na 

ocasião sido chamado pelo primeiro reclamado de péssimo profissional e o 

segundo reclamado por ter o chamado de covarde. Indeferido o pedido de 

LIMINAR (id. 9067784). A parte reclamada apresentou contestação (id. 

9737702), alegando, em síntese, preliminar de inépcia da inicial e no mérito, 

alega a liberdade de expressão, postulado constitucional, não havendo 

portanto danos morais e sim mero aborrecimento, frisando inclusive que o 

reclamante fez comentários na página do 1º reclamado, que depois 

apagou e que este também faz comentários sobre a atuação da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso. Postula ainda a litigância de má-fé do 

reclamante e pedido contraposto. Pede a improcedência da reclamação. 

As partes litigantes foram ouvidas em Juízo, bem como testemunhas, 

tendo apresentado as alegações finais oportunamente. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial, entendemos incabível, eis que foram 

preenchidos os requisitos necessários constantes na exordial. Portanto, 

considerando os meios de prova carreados aos autos, a parte reclamante 

logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do 

disposto no art. 373, I, do NCPC, no tocante ao dano moral. Por seu turno, 

a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da reclamante, conforme 

artigo 373, II do CPC. Inicialmente, cumpre consignar que o êxito da 

demanda ressarcitória é vinculado à comprovação de alguns requisitos, a 

saber: a) dolo ou culpa do agente, consubstanciada pela ação ou omissão 

voluntária; b) existência de dano; c) relação de causalidade entre o 

comportamento do agente e o dano causado. Saliente-se que, ausentes 

qualquer um destes elementos, se impõe a inviabilidade do pleito 
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indenizatório. Ressalte-se que é digno de registro os depoimentos das 

testemunhas, conforme termo de audiência (id. 10646211). Depoimento da 

1ª. testemunha Sr. Ramon da Fonseca, arrolada pela parte reclamante, 

tendo declarado que: “é advogado em Barra do Garças; que ao ser 

mostrado os comentários feitos pelo 1º reclamado e o 2º reclamado, 

declarou que tomou conhecimento na época dos fatos ocorridos com o 

reclamante, em face da repercussão e polêmica causada, que o Dr. 

Walter, com quem trabalha no escritório, é membro da comissão de 

prerrogativas da OAB e teceu comentários a respeito do fato, onde tinha 

ocorrido agressão física ao reclamante, no exercício da profissão de 

advogado, bem como, sobre os comentários ofensivos publicados no 

facebook, chamando o reclamante de péssimo profissional; que é um dano 

muito grande, pois o advogado trabalha com sua imagem, ficando 

prejudicado junto aos clientes; que a repercussão foi maior por se tratar 

de uma cidade pequena como Nova Xavantina-MT; que não viu os 

comentários do reclamante em cima dos comentários do 1º reclamado; 

etc... Depoimento da 2ª. testemunha Sr. Walter Jorge que foi ouvida 

através de carta precatória, na Comarca de Barra do Garças, arrolada 

pela parte reclamante, declarando que: “que embora não conheça o 1º 

reclamado, o depoente e este são amigos de facebook, sempre um 

fazendo comentários e outro postando seus comentários; que isso já faz 

mais de 03 ou 04 anos; que lembra da postagem feita pelo 1º reclamado; 

que lembra desse fato, desde a madrugada da agressão ao reclamante, 

pois faz parte da comissão de prerrogativas da OAB; que foi motivo de 

muitos comentários; que acompanha o dia a dia da OAB, tendo tomado 

conhecimento da nota de esclarecimento da Polícia Militar; que o 

reclamante foi chamado pelo 1º reclamado de péssimo profissional; que 

não viu os comentários do reclamante na página do seu facebook; que ao 

fazer comentário questionado o sr. Fernando, o 2º reclamado publicou 

comentário mandando o Fernando excluir o depoente do facebook; que o 

comentário foi feito 01 ou 02 dias após a nota de esclarecimento da Polícia 

Militar; que não conhecia o reclamante, nunca saiu para beber ou 

conversar com o reclamante, tendo atuado e conhecido por ser membro 

da comissão de prerrogativas do OAB; que os comentários foram 

pejorativos, não havendo como se negar esse fato; que também chamar 

alguém de tão honrado é forma de deboche; que o reclamante foi chamado 

de péssimo profissional; que está falando a verdade eis que está sob 

juramento, etc... Depoimento da 1ª. testemunha arrolada pela parte 

reclamada Sr. Danilo Rodrigues, tendo declarado que: “não lembra onde foi 

feito o comentário; que lembra ter havido comentários entre ambos; 

indagado se ele fosse chamado de péssimo profissional e covarde; 

respondeu que não se importaria; que ele não se importa com as 

publicações na rede social; que tomou conhecimento da publicação no 

facebook do 1º reclamado; que conhece os reclamados da polícia militar; 

que Fernando postou em sua página a nota de esclarecimento da polícia 

militar; que não lembra do conteúdo dos comentários; que chegou a ver os 

comentários do reclamante sobre a publicação feita pelo Fernando; que 

não lembra do conteúdo dos comentários feitos pelo reclamante, etc... 

Depoimento da 2ª. testemunha arrolada pela parte reclamada Sr. Lenyel 

Jorge, que declarou o seguinte: que viu os comentários feitos por 

Fernando, tendo o reclamante também comentado; que depois ocorreu a 

nota de esclarecimento da polícia militar; que viu os comentários do 

reclamante falando mal da polícia militar; que na opinião do depoente os 

comentários do reclamante foram direcionados ao reclamado Fernando e 

não a polícia militar; que não se recorda dos termos pois estava 

comentando e gesticulando; que não sabe dizer se os comentários foram 

depois apagados, pois não teve mais acesso a página; que viu 

comentários em face da repercussão do caso; que já faz tempo e não se 

recorda de tudo; que os comentários do reclamante foram recebidos de 

forma negativa pelos moradores de Nova Xavantina-MT; que ele pode 

contratar um advogado, dependendo do caso, mesmo ele sendo chamado 

de péssimo profissional e de covarde, etc... Ao analisar os autos, 

verifica-se que foi efetivamente publicado na rede social do 1º reclamado 

a nota de esclarecimento da polícia militar, tendo este comentado que o 

reclamante era péssimo profissional, manifestando-se o 2º reclamado, 

chamando-o de covarde. Ora, entende este Juízo que os referidos 

comentários foram ofensivos a honra e a imagem da parte reclamante, 

notadamente por ser este advogado, profissão que depende da imagem 

em relação aos clientes, não podendo se negar que mesmo não citando o 

nome deste, teve endereço certo, o reclamante, face a agressão sofrida 

por este, nas dependências da Cia. da Polícia Militar, fato público e notório, 

denunciado à época pela OAB, com repercussão em toda cidade, cidades 

circunvizinhas, com relato inclusive da testemunha Sr. Walter Jorge, 

informando que foi objeto de comentários até na Capital do Estado. Por 

outro lado, forçoso reconhecer que não provaram os reclamados que 

seus comentários foram também refutados pelo reclamante no momento 

da publicação, nem se tem notícia do conteúdo deles, o que cai por terra 

as alegações dos reclamados nesse sentido. Destaque-se que não há 

nos autos nenhum ato desabonador da conduta profissional da parte 

reclamante, que o qualifique como péssimo profissional ou de covarde. 

Com efeito, restou comprovado nos autos, que a publicação na rede social 

do 1º reclamado, bem como os comentários do 2º reclamado, chamando o 

autor de péssimo profissional e de covarde, respectivamente, causaram 

dano moral à parte reclamante, que deve ser indenizado conforme prevê a 

lei. Insta observar que, tratando-se de direito incluído na personalidade do 

ofendido, como a vida, a integridade física (direito ao corpo vivo ou morto), 

psíquica (liberdade, pensamento, criação intelectual, privacidade e 

segredo) e moral (honra, imagem e identidade). A lesão atinge aspectos 

íntimos da personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, 

aspectos de valoração da pessoa em seu meio, como a reputação ou 

consideração social. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo 

Curso de Direito Civil, Obrigações, 12 ª, volume II, Editora Saraiva, pp. 328 

e 329, fornecem este conceito para o dano moral: “... uma lesão a bens e 

interesses jurídicos imateriais, pecuniariamente inestimáveis, a exemplo da 

honra, da imagem, da saúde, da integridade psicológica etc.” Ao valorar o 

dano moral, deve-se ter em mente que a boa e eficaz indenização deve ter 

cunho pedagógico, ao exortar a parte reclamada a pensar duas vezes 

antes de publicar comentário ofensivo a reputação profissional de uma 

pessoa, porquanto terá o condão de representar um consolo ao 

constrangimento moral sofrido pelo reclamante, ferido em sua dignidade, 

não devendo, contudo, enriquecer-lhe injustamente. Nesse escopo, 

sopesando o sofrimento íntimo suportado pelo reclamante, o alcance das 

publicações e, por outro lado, tendo em conta à condição econômica dos 

reclamados, fixo a indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), para cada reclamado, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor 

este que tenho por razoável, reparatório, pedagógico e proporcional. No 

tocante ao pedido formulado na exordial de exclusão do comentário 

ofensivo ao reclamante na rede social constante da página do 1º 

reclamado, bem como o comentário do 2º reclamado, objeto da lide, 

entendo cabível, devendo os requeridos ao ser intimados da sentença 

fazerem a devida exclusão, no prazo de 05(dias), sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) em favor da parte reclamante. Quanto ao pedido 

de litigância de má-fé e o pedido contraposto pleiteados pelos reclamados, 

ficam indeferidos, em face da procedência em parte da reclamação. III – 

DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

inaugural para condenar os reclamados a pagarem à parte reclamante, 

cada um individualmente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ); declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC. Deverão os 

reclamados excluir as publicações objeto desta lide, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, a teor do disposto no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MD. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. DaMATTA Souza Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina-MT, 12 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001343-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 465 de 730



ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para para juntar aos autos, certidão negativa de 

tributos municipais, estaduais e federais, no prazo legal. JENNYFFER 

FIDELIS CARDOSO-Gestora Judiciária.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52653 Nr: 1860-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Arruda, Maria Auxiliadora 

Alves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE SOUZA ARRUDA, Rg: 

18757910, Filiação: Idalia Souza de Pontes e Hilton Alves de Arruda, data 

de nascimento: 22/02/1983, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

AUXILIADORA ALVES CORREA, Cpf: 04165707120, Filiação: Leda Alves 

Correa e João Ferreira da Silva, data de nascimento: 28/11/1971, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), cozinheira. 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: Processo nº 1860-67.2013.811.0044 – Cód.: 52653S E N T E N 

Ç AVistos, etc.O Ministério Público Estadual move ação penal em face de 

MARIA AUXILIADORA ALVES CORREA e MARIA SOUZA DE ARRUDA, 

ambas qualificadas nos autos, dando-o como incursas nas penas do art. 

157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, “h”, c/c art. 14, inciso II, todos 

do Código Penal Brasileiro.Consta na peça acusatória que, no dia 04 de 

maio de 2010, às 05h00, na residência situada na Av. Bandeirante s/n, na 

Vila Concórdia, neste município e comarca, as denunciadas, agindo em 

coautoria, caracterizada pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta visando 

ao fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma 

branca, tipo faca, tentaram subtrair uma quantia de dinheiro pertencente 

ao idoso Duvirges Nunes de Campos. A denúncia foi recebida em 26 de 

setembro de 2013 (fls. 82/83).Devidamente citadas (fls. 94-verso), as 

denunciadas apresentaram defesa preliminar à fl. 95.Realizada instrução 

probatória, tomou-se o depoimento da vítima, duas testemunhas, 

realizando-se o interrogatório das rés (CD-ROM).Em sede de alegações 

finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação das denunciadas 

nos exatos termos da peça acusatória. A defesa, por sua vez, requereu a 

absolvição das acusadas por ausência de provas, ou, subsidiariamente, 

em caso de condenação, pugna pelo afastamento da causa de aumento 

referente ao emprego de arma, aplicação da pena no mínimo legal, bem 

como, seja fixado o regime aberto ou semiaberto.É a síntese do 

necessário. Vieram os autos conclusos.É o relatório.Passo a decidir. 

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Maria de 

Souza Arruda e Maria Auxiliadora Alves Correa, pela suposta prática do 

delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, “h”, c/c 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.Materialidade delitiva 

restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (fl. 19), 

das declarações (fls. 20/21, 55/56, 61/66) e Auto de Constatação Indireto 

(fls. 23/27). A autoria, por sua vez, é certa e inquestionável diante dos 

depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo, bem como pela 

confissão do acusado.Ainda, na fase inquisitorial, a vítima narrou os fatos 

com riqueza de detalhes:“Que hoje por volta das 02:00 horas da manhã, 

eu estava na minha residência na avenida Bandeirantes, na vila concórdia, 

(casa da dona Dirce), quando chegou a MARIA AUXILIADORA 

acompanhada de mais umas pessoas; Que a MARIA AUXILIADORA 

começou a bater na porte e não parava, porém não se identificava, 

apenas pedia para eu abrir; Que por diversas vezes eu disse que não 

tinha trato com ninguém e que não ia abrir; Que eu percebi que a 

fechadura “tramela” estava soltando e a porta ia acabar abrindo; Que fui 

na porta e comecei a segurar para que essa pessoa não entrasse, até 

então eu não sabia quem estava batendo; Que eu não consegui conte-la e 

a porta acabou abrindo e essa pessoa adentrou a minha residência; Que 

foi aí que conheci a pessoa de MARIA AUXILIADORA; Que de imediato eu 

fui até o fogão, onde em baixo do mesmo eu guardava o meu revólver e de 

posse desse, pedi para que ela se retirasse, mas do lado de fora da casa 

eu ouvia alguém falando: “fura logo ele, e acaba com esse alarme”; Que a 

MARIA AUXILIADORA estava com a faca em punho pedindo o que eu 

tivesse no bolso; Que eu disse que não tinha nada a não ser mantimento 

na minha casa, mas mesmo assim ela insistia em querer dinheiro; Que 

diante da minha recusa em dar dinheiro ela veio para me desferir um golpe 

com a faca, foi onde desferi um disparo na direção dela (...)” (Duvirges 

Nunes de Campos – fls. 20/21).No mesmo sentido foi o depoimento da 

co-ré Maria Auxiliadora Alves Correa, colhido na Delegacia de Polícia, 

onde relatou:“QUE conhece o Duvirges há muitos anos; QUE na data dos 

fatos a declarante foi procurada pela pessoa conhecida como “Maria 

Bocão” para que fizessem um roubo; QUE a pessoa a ser roubada seria o 

DUVIRGES; QUE a “Maria Bocão” disse que o DUVIRGES estaria com 

dinheiro e elas duas iriam até a casa dele para roubá-lo; QUE assim 

fizeram, por volta das 05:00 horas da manhã do dia 04/05/2010 a 

declarante e a “Maria Bocão” foram até a casa do Duvirges e bateram na 

porta; QUE o Duvirges do outro lado da porta disse que não iria abrir e a 

declarante e a “Maria Bocão” disseram que então iriam quebrar a porta; 

QUE o Duvirges pediu para que elas não quebrassem, pois ele estava 

armado e não teria outra opção a não ser atirar para se defender; Que as 

duas não acreditaram e quebraram a porta e entraram na casa, foi quando 

a declarante recebeu o disparo de arma de fogo; QUE a “Maria bocão” 

entrou em desespero e foi socorrer a declarante e ajudou a leva-la ao 

Pronto Atendimento local; (...) QUE não conseguiram pegar o dinheiro ou 

qualquer outra coisa do Duvirges”. (fls. 55/56).Não é demais deixar 

consignado que a afirmação da vítima e da acusada foram confirmadas 

em juízo, conforme se infere da mídia audiovisual, degravada nestes 

termos:“(...) Aquele disparo foi um negócio de uma mulher que entrou lá 

com uma turma e eu fiquei aguniado e não teve jeito, ela entrou para 

dentro (...), tinham mais três pessoa e duas mulher, então o jeito foi egar o 

revólver e dar um tiro, nem atirei nela, atirei para cima (...); MP: Alguma 

delas estava com uma faca na mão?Vítima: Essa aqui, ali, a Dora que tava 

com a faca;MP: A Maria Auxiliadora?Vítima: A Maria Auxiliadora;MP: Ela 

tava com a faca?Vítima: Ela tava com a faca, ela abriu a porta com essa 

faca, a tramela porque eu não tinha passado a corrente na porta; MP: Ela 

abriu a porta e fez o que?Vítima: Com a faca, tinha outro lá mandando: 

“fura logo ele que acaba (...)”;MP: A outra Maria mandava furar o senhor?

Vítima: Ela mesmo;MP: Olha aqui para mim, essa outra moça que mandava 

furar o senhor?Vítima: É outra moça, essa mesmo (...);MP: Mais elas 

tentaram roubar o senhor?Vítima: Com certeza;MP: O que o senhor tinha 

lá?Vítima: Eu não tinha nada lá guardado, eu não tinha nada, o dinheiro que 

eu tinha era uma mixaria (...);MP: A Maria Bocão tinha visto o senhor com 

dinheiro um dia anterior?Vítima: Me viu lá na frutaria (...), ela me viu com 

esse dinheiro, um pouquinho, ainda a hora que eu fui pagar derrubei no 

chão;MP: É por isso que o senhor deduziu que elas queriam o dinheiro?

Vítima: Isso mesmo.(...)MP: A Maria também falou para furar o senhor?

Vítima: Falou sim;MP: Que idade o senhor tem?Vítima: Setenta e seis 

anos(...)”. “(...) Juíza: Vocês foram roubar?Denunciada: Foi;Juíza: E a 

Maria de Souza sabia disso?Denunciada: Sabia, foi mais eu;Juíza: Vocês 

combinaram?Denunciada: (fez com a cabeça o gesto de positivo)Juíza: E 

o que aconteceu mais?Denunciada: Isso que ele falou, isso que ta ai, nós 

arrebentou a porta e ele atirou (...)”.A co-autora, Maria de Souza Arruda, 

ainda que negue os fatos, relata que a denunciada Maria Auxiliadora a 

chamou para ir na casa da vítima para pegar um dinheiro com ele.Senão 

vejamos:“(...) afirma que a Dora chamou para ir na casa de um cliente 

dela, que é esse senhor, (...), ai chegou lá, ela falou que era para deixar 

que ela chamava ele (...), ela falou que tinha ido lá para pegar um dinheiro 

com ele (...); Mais dai a Dora começou a forçar a porta e chamando ele 

pelo nome dele; (...) ai ela começou a forçar a porta (...) ela chamando ele, 

ai acho que ele não queria abrir, ela pegou e forçou a porta (...) ai foi, ele 

abriu e pegou deu o disparo nela (...)”. (CD-ROM). Não obstante a 

acusada, Maria de Souza Arruda, negue em Juízo os fatos lhe imputados, 

o painel probatório não encampa tal versão, visto que o depoimento da 
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vítima e da co-ré foi harmônico com as demais provas dos autos.Não se 

discute que as declarações seguras da vítima, em consonância com os 

demais elementos de prova e indiciários constantes nos autos resultam em 

elementos probatórios suficientes para embasar a condenação do 

réu.Logo, a tese sustentada pela douta defesa – alicerçada na 

insuficiência de provas para a condenação – não merece guarida, vez 

que os elementos de prova constantes nos autos são robustos em 

apontar para a autoria e materialidade do crime de roubo praticado pelas 

acusadas.A causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do 

Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de 

arma), é manifesta nos autos, ante o depoimento prestado pela vítima, 

tanto na fase inquisitorial (fls. 20/21) como em Juízo (CD-ROM), 

comprovando a consumação do roubo circunstanciado na forma tentada - 

praticado com emprego de arma branca.Desta feita, constatado que a 

tentativa de roubo descrito na inicial foi praticado com o emprego de uma 

faca, a condenação das acusadas é medida que se impõe e justifica o 

aumento da pena pela metade, ante a relevância e gravidade da causa de 

aumento verificada na prática do delito.Outrossim, também restou 

evidenciada a presença da causa de aumento da pena prevista no § 2°, 

inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de duas ou mais 

pessoas), haja vista que a vítima relatou que a tentativa de roubo foi 

cometida por mais de uma pessoa e a própria acusada, Maria Auxiliadora, 

confirmou que cometeu o delito junto com a có-ré, reduzindo desta forma a 

capacidade de resistência da vítima da tentativa de roubo, dada a maior 

periculosidade dos agentes, que se unem para dificultar a defesa das 

vítimas. Nesse sentido:“O concurso de duas ou mais pessoas também 

qualifica a prática do crime, dificultando a defesa da vítima, sendo 

irrelevante a missão desempenhada por um ou outro sujeito”. (Júlio Fabrine 

Mirabete – Código Penal Interpretado, 1ª Edi. Pág. 988).”Desse modo, 

restam incontroversas tanto a autoria como a materialidade delitiva do 

crime de roubo qualificado na forma tentada, impondo-se a condenação 

das denunciadas Maria de Souza Arruda e Maria Auxiliadora Alves 

Correa, nas penas do art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal. 

DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR as acusadas 

MARIA AUXILIADORA ALVES CORREA e MARIA SOUZA DE ARRUDA, 

como incursas nas sanções do artigo 157, § 2.º, incisos I e II, do Código 

Penal.Portanto, passo a dosimetria da pena:DA DENUNCIADA MARIA 

SOUZA DE ARRUDAA pena prevista para o crime de roubo é de reclusão 

de quatro a dez anos, e multa, conforme prevê o art. 157, do CP.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em 

observância ao disposto no art. 159 do CP, verifico que a ré MARIA 

SOUZA DE ARRUDA praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de 

valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; conforme se verifica às 

fls. 92, a ré registra outros antecedentes, contudo deixo de valorá-lo 

negativamente, para não incorrer em “bis in idem” uma vez que o mesmo 

será utilizado como agravante na segunda fase da dosimetria nos termos 

da súmula 241 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de 

sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos 

autos elementos suficientes à aferição da personalidade da agente, razão 

pela qual deixo de valorá-la; é identificável pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às 

conseqüências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstancias do 

crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, uma vez 

que já puníveis pelo próprio tipo penal ou por outros tipos penais, ao tempo 

em que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima,pois não 

contribuiu para o evento delituoso.À vista das circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 159 

do CP (roubo) em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa.Na sequência, constato a incidência das agravantes 

previstas no art. 61, inciso I e II, “h”, do CP, qual seja reincidência e vítima 

idosa, conforme verificado à fl. 92 e CD-ROM, motivo pelo qual agravo a 

pena em um terço, o que perfaz o montante de 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Não concorrem 

circunstancias atenuantes.Outrossim, presente nos autos duas causas de 

aumento (emprego de arma e concurso de agentes), o que justifica o 

aumento em ½ (metade), passo a dosar a pena em 08 (oito) anos de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa,Diante da causa de diminuição prevista no 

art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o crime de roubo 

qualificado “quase” se consumou, reduzo a pena em 1/3 (um terço), 

encontrando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta que torno definitiva, 

diante da ausência de outras agravantes ou atenuantes, bem como, 

causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de 

cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.º, 

alínea “b”, do Código Penal, uma vez que a ré é reincidente, inviabilizando 

a determinação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Deixo 

de aplicar a substituição da pena prevista ou sursis nos termos do artigo 

44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, diante da 

reincidência da ré.DA DENUNCIADA MARIA AUXILIADORA ALVES 

CORREA.A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de quatro a 

dez anos, e multa, conforme prevê o art. 157, do CP.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao 

disposto no art. 159 do CP, verifico que a ré MARIA AUXILIADORA ALVES 

CORREA praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, 

contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a 

sua culpabilidade de maneira negativa; conforme se verifica às fls. 81, 93, 

a ré registra outros antecedentes, contudo deixo de valorá-lo 

negativamente, para não incorrer em “bis in idem” uma vez que o mesmo 

será utilizado como agravante na segunda fase da dosimetria nos termos 

da súmula 241 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de 

sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos 

autos elementos suficientes à aferição da personalidade da agente, razão 

pela qual deixo de valorá-la; é identificável pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às 

conseqüências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstancias do 

crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, uma vez 

que já puníveis pelo próprio tipo penal ou por outros tipos penais, ao tempo 

em que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima,pois não 

contribuiu para o evento delituoso.À vista das circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 159 

do CP (roubo) em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria concorre a circunstância 

atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, qual seja ter o 

agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, com duas 

circunstâncias agravantes (crime cometido contra idoso e reincidência, 

(art. 61, incisos I e II, “h”).Ora, ainda que seja adotado o entendimento 

jurisprudencial que permite a compensação da agravante da reincidência 

com a atenuante da confissão espontânea (STJ – 3ª Seção, 

EREsp-1.154.752/RS, de 23/5/12), no caso há uma segunda agravante 

admitida em desfavor da denunciada, qual seja, em razão de o fato 

criminoso ter sido cometido contra vítima maior de sessenta anos, o que 

autoriza a exasperação das sanções. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. 

LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. (...) RECONHECIMENTO DE 

DUAS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO DA 

REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPRIMENDA 

EXACERBADA NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 

OUTRA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)3. Tendo 

sido consideradas, na segunda fase de fixação da pena, duas agravantes 

e uma atenuante, a saber, a reincidência e o motivo fútil e a confissão 

espontânea, e, em razão disso, aumentada a reprimenda em 1 ano de 

reclusão, inexiste coação a ser reconhecida. Com efeito, a reincidência, 

ao que tudo indica, foi compensada com a confissão, sendo certo que o 

aumento de 1 ano nesta fase se deu em razão da existência ainda da 

agravante genérica prevista no artigo 61, II, "a", do Código Penal (motivo 

fútil), revelando-se bastante razoável se considerado que o crime se deu 

em razão de a vítima ter negado um cigarro ao paciente.4. Habeas corpus 

denegado. (STJ - HC 174.411/DF, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 

09/11/2010, DJe 06/12/2010). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE 

QUALIFICADO. DOSIMETRIA. (...) CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS 

LEGAIS. DUAS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE 

C O M P E N S A Ç Ã O .  R E L E V Â N C I A  D A S  A G R A V A N T E S. 

PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CONSTRANGIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO.1. Embora se reconheça que, nos termos do prescrito no 

art. 67 do CP, a menoridade relativa prevalece sobre todas as demais 

circunstâncias atenuantes e agravantes, pois ligada à personalidade ainda 

em formação do agente, na hipótese são duas as agravantes admitidas 

em desfavor dos pacientes, igualmente relevantes - emprego de meio 

cruel (tortura) e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que 

teve seus pés e mãos amarrados quando da execução do delito - razão 
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pela qual não há ilegalidade na ausência de compensação entre elas. 

(...)3. Ordem denegada. (STJ – HC 139.577/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 01/08/2012). (...) ROUBO 

SIMPLES. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (...) APLICAÇÃO DA 

PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PRETENDIDA 

COMPENSAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR IDÊNTICO DELITO. CRIME 

COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. DUAS 

AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS 

AGRAVADORAS DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO. 1. O entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior é 

de que a agravante da reincidência pode ser compensada com a 

atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador atentar para as 

singularidades do caso concreto. 2. Constatado que o agente possui 

condenação anterior por idêntico delito ao ora em exame, geradora de 

reincidência, e que há uma segunda agravante reconhecida em seu 

desfavor - crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos - não há 

constrangimento ilegal na negativa de compensação das circunstâncias 

legais agravadoras com a atenuante da confissão espontânea. 3. Habeas 

corpus não conhecido. (STJ – HC 183.791/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 14/12/2012). Desta forma, 

agravo a pena em um terço, o que perfaz o montante de 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Outrossim, 

presente nos autos duas causas de aumento (emprego de arma e 

concurso de agentes), o que justifica o aumento em ½ (metade), passo a 

dosar a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.Diante 

da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, uma 

vez que o crime de roubo qualificado “quase” se consumou, reduzo a 

pena em 1/3 (um terço), encontrando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta que 

torno definitiva, diante da ausência de outras agravantes ou atenuantes, 

bem como, causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de 

cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.º, 

alínea “b”, do Código Penal, uma vez que a ré é reincidente, inviabilizando 

a determinação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Deixo 

de aplicar a substituição da pena prevista ou sursis nos termos do artigo 

44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, diante da 

reincidência do réu.Tendo em vista a situação econômica das rés, fica 

estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta 

avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente 

corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 49, § 1º do 

Código Penal.O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) 

dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 

50 do Código Penal.Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de 

Processo Penal, concedo as rés o direito de recorrer em liberdade, uma 

vez que permaneceram soltas durante a instrução do processo, bem 

como por não existir quaisquer outros motivos ponderosos à custódia 

preventiva.Deixo de condenar as rés, ao pagamento das custas 

processuais, por estar sendo atendido por defensor público, declarando 

que não tem condições financeiras.Deixo de fixar o valor mínimo previsto 

no artigo 387, IV do Código de Processo Penal em razão da ausência de 

elementos para defini-lo.Oportunamente, após o trânsito em julgado da 

sentença:a) Expeça-se Guia de Execução Definitiva;b) Oficie-se ao 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a suspensão dos direitos 

políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal);c) Oficie-se 

ao INI e demais órgãos competentes, fornecendo informações sobre a 

condenação do réu;Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Paranatinga/MT, 02 de agosto de 2016.Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 13 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.: 77587 Nr: 1079-06.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURÍCIO MICHELS, Cpf: 93451172100, 

Rg: 4.328.847, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor/agropecurista. 

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: No dia 10 de setembro de 2012, o executado entabulou 

o Termo de ajustamento de Conduta com o Ministério Público, no qual 

restou avençada a obrigação consistente em apresentar à Promotoria de 

Justiça o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o projeto de licenciamento 

ambiental visando a obtenção de Licença Ambiental Única - LAU da 

propriedade rural que formam a Fazenda S/D. Entretanto, até a presente 

data o executado vêm descumprindo o acordo firmado.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 4.725.000,00 - Valor 

Atualizado: R$ 4.725.000,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por edital o devedor/executado, 

conforme requerido (fl. 58), com prazo de 20 (vinte) dias, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE e jornal local de ampla 

circulação (parágrafo único do art. 257 CPC), vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.Realizada a 

citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).Cientifique-se pessoalmente o Curador 

Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 13 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20937 Nr: 2394-21.2007.811.0044

 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: Posto Salto da Alegria Ltda, Perival de Matos Campos, 

Delson de Matos Campos, Transportadora Salto da Alegria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Gasparelo - 

OAB:2693/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81695 Nr: 3139-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orgina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 69516 Nr: 1464-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82089 Nr: 3355-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56669 Nr: 2203-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA, Cpf: 

60889844305, Rg: 042865072011-3, Filiação: Lucineide da Conceição 

Silva, data de nascimento: 12/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Chapadinha-MA, solteiro(a), serviços gerais/pedreiro. 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 a pretensão punitiva estatal 

contida na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado LEONARDO 

DA CONCEIÇÃO SILVAcomo incurso nas sanções do art. 147, do Código 

Penal.Portanto, passo a dosimetria da pena:A pena prevista para o delito 

previsto no art. 147 do CP é de um a seis meses de detenção ou 

multa.Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao art. 

147 do Código Penal, verifico que o réu LEONARDO DA CONCEIÇÃO 

SILVA praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, 

contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a 

sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra outros 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos 

elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela 

qual deixo de valorá-la; o motivo do crime foi a discussão entre o réu e a 

vítima, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; as consequências são 

normais a espécie, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; as 

circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a 

valorar, ao tempo em que no tocante ao comportamento da vítima, 

verificou-se nos autos que esta encontrava-se embriagada e provocou o 

autor dos fatos.À vista das circunstâncias analisadas individualmente é 

que fixo a pena-base para a ameaça em 1 mês.Por sua vez, concorre a 

circunstância atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal, qual seja, 

confissão, contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo 

legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela 

qual mantenho a pena anteriormente dosada.Na seqüência, agravo a pena 

em 1 mês, em decorrência da circunstância agravante prevista no art. art. 

61, II, “f”, do Código Penal, vez que restou devidamente comprovado que o 

acusado cometeu o delito de ameaça prevalecendo-se de relações 

domésticas.Assim, torno a pena definitiva em 2 meses de detenção, ante 

ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Nos termos do 

que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, aplico o regime aberto 

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a 

substituição da pena, tendo em vista que o crime foi praticado com grave 

ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).Por outro lado, 

presentes todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, motivo pelo 

qual suspendo a execução da pena privativa de liberdade, por 02 (dois) 

anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) não freqüentar 

bares, casas de jogos e de prostituição; b) não mudar de residência e não 

se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 08 (oito) dias, 

sem prévia autorização judicial; c) apresentar-se mensalmente em Juízo, 

dando conta de suas atividades.Deixo de condenar o réu, ao pagamento 

das custas processuais, por estar sendo atendido por defensor público, 

declarando que não tem condições financeiras.Tendo em vista a absoluta 

ausência de elementos que permitam a aferição dos prejuízos suportados 

pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração.Considerando que o direito do réu de apelar em 

liberdade não lhe pode ser denegado, se permaneceu solto durante a 

instrução criminal e não restaram evidenciadas quaisquer hipóteses 

previstas no artigo 312 do CPP, quando da prolação da sentença 

condenatória, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de Execução 

Definitiva;c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, comunicando 

a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal);d) Oficie-se ao INI e demais órgãos competentes, 

fornecendo informações sobre a condenação do réu;P.R.I.CPor fim, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Paranatinga/MT, 5 de 

fevereiro de 2016.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza 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, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 10 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64682 Nr: 2645-58.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha, Elisangela Aparecida 

Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69035 Nr: 1293-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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): Eunice Muniz de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 44 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29997 Nr: 438-28.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61785 Nr: 1349-98.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Grande Norte Ltda, Marcio Dias 

Pereira, Jaínne Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32633 Nr: 873-65.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivania Gomes de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a proposta de honorários de fls. 

148/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416 Nr: 774-57.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson José Wits, Ailto de Souza Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliomar Corrêa Esteves - 

OAB:1906/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

tomar conhecimento do documento juntado às fls. 312 e 313.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 3773-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3773-45.2017.811.0044 Código 83005

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares >PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): Antônio Apice Borges

INTIMANDO: ANTÔNIO ÁPICE BORGES, filiação: Mário Ferreira Borges e 

Miguelina Apis Bezerra, nascido em 05/03/1978, natural de 

Paranatinga-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da decisão judicial de fls. 12/13 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: em anexo.

 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, Daiani Dela Justina - 

Analista Judiciária, digitei.

Paranatinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Jennyffer Fidelis Cardoso - Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82086 Nr: 3352-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZEIAS DOS SANTOS LIMA, Rg: 

1334932-5, Filiação: Cleusa Maria dos Santos e Messias Pereira Lima, data 

de nascimento: 15/08/1985, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, soldador. 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 dos autos do presente inquérito que no dia 01 

de setembro de 2017, às 21h:44min, na Rua Projetada, Vila Nova, no 

Município de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado OZEIAS DOS SANTOS 

LIMA, ofendeu a integridade física de sua convivente LARISSA BARROSO 

SILVA. Consta nos autos, que o acusado em razão de uma discussão 

com a vítima, mandou-lhe calar a boca. Diante disso, a vítima foi para cima 

do acusado, momento em que este a empurrou-a. Ato contínuo, Larissa 

Barroso Silva levantou-se e, novamente, foi em direção ao denunciado, 

ocasião em que Ozéias dos Santos Lima desferiu uma tapa no rosto da 

vítima.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Ozeias dos Santos Lima 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, Daiani Dela Justina, 
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digitei.

Paranatinga, 13 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001343-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 

DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1001343-69.2018.8.11.0044 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) 

POLO ATIVO: Nome: NEIF CAVALCANTE NETO Endereço: RUA 

MARECHAL RONDON, 314, CENTRO, PARANATINGA - MT - CEP: 

78870-000 CITANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da ação proposta neste juízo, 

acima identificada, conforme despacho/decisão abaixo transcrita e petição 

inicial em resumo abaixo. CITAÇÃO dos interessados para responder a 

presente ação em 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL:Na data de 

21/08/2018 a Sra. Odete Guimarães Cavalcante, esposa do Requerente 

Faleceu deixando valores de sua aposentadoria depositados no Banco do 

Brasil. A falecida era segurada do MTPREV e recebia aposentadoria. Por 

esta razão requer a expedição do alvará judicial para levantamento do 

valor. DECISÃO: Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se 

os interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder a 

presente, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 721). Oficie-se ao Banco do 

Brasil S/A a fim de que se apure todos os saldos em nome do de cujus, 

inclusive saldo bancário, aplicações financeiras, PIS/PASEP, FGTS e 

possíveis seguros de vida. Intime-se o requerente para juntar aos autos, 

certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais (CPC, art. 

722). Cumpra-se. Paranatinga/MT, 13 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério. Juiz de Direito em Substituição Legal. 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, DAIANI DELA JUSTINA, digitei. 

Paranatinga-MT , 14 de dezembro de 2018. JENNYFFER FIDELIS 

CARDOSO (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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25203 Nr: 1235-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corrêa da Silva - 

OAB:88337/SP, Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP, Silvana 

Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a petição do terceiro 

interessado (fls. 1.298/1.299).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72905 Nr: 2750-98.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Joni Pitzschel, Jerri Adriano da Silva 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT 15616/0 , para proceder a 

devolução dos autos nº 2750-98.2016.811.0044 - código 72905, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 2159-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace ( 

Procuradora Federal) - OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glenda Gonçalves dos 

Santos - OAB:13639-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Glenda Gonçalves dos Santos, OAB/MT 13639-A, para proceder a 

devolução dos autos nº 2159-83.2009.811.0044 - código 26134, 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 
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de multa e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26135 Nr: 2160-68.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace ( 

Procuradora Federal) - OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Glenda Gonçalves dos Santos, OAB/MT 13639-A, para proceder a 

devolução dos autos nº 2160-68.2009.811.0044 - código 26135, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28391 Nr: 1386-04.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, Fabiane Marcondes Ody

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody, 

Airton Luiz Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glenda Gonçalves dos Santos - 

OAB:13639-A/MT, Solange de Holanda Rocha - Procuradora Federal 

- OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Glenda Gonçalves dos Santos, OAB/MT 13639-A, para proceder a 

devolução dos autos nº 1386-04.2010.811.0044 - código 28391, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58465 Nr: 3368-14.2014.811.0044

 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: Leani Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - Campo Grande MS Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Marcelo B. 

Giummarresi - OAB:5.119/MS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 1857-31.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Clebson Dantas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB:17827

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Willian Nascimento Fonseca, OAB/MT 17827/0, para proceder a devolução 

dos autos nº 1857-31.2011.811.0044 - código 53333, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 665-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Lima Pereira, Vanessa Bortolo Cruz - 

ME, Vilson Pires, Paulo José Canaverde Costa, Vanessa Bortolo Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Roque Pereira Neto, OAB/MT 5613, para proceder a devolução dos autos 

nº 665-76.2015.811.0044 - código 60266, 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 e 

outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo 

(Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84938 Nr: 4632-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Renostro, FRR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adivan Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Rafael Gomes de Campos, OAB/MT 22088/0, para proceder a devolução 

dos autos nº 4632-61.2017.811.0044 - código 84938, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 4631-76.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR, FRR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 
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Rafael Gomes de Campos, OAB/MT 22088/0, para proceder a devolução 

dos autos nº 4631-76.2017.811.0044 - código 84937, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 577-33.2018.811.0044

 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: Pedro Paulo Gomes Ferreira de Mendonça, Maria da 

Aparecida Glória da Silva, FGFdS, EFdSM, GFdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Empeendimentos Recreativos Ltda - 

ME, Eroni Terezinha Frizon, Débora Frizon Longobardi, Denize Frizon, 

Karielly Gomes Cordeiro Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Thais 

Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Rafael Gomes de Campos, OAB/MT 22088/0, para proceder a devolução 

dos autos nº 577-33.2018.811.0044 - código 86331, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69654 Nr: 1514-14.2016.811.0044

 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: Ademir Dalla Vechia, Lucineide Terezinha dos Santos 

Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gomes Bezerra, Andreia Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Rafael Gomes de Campos, OAB/MT 22088/0, para proceder a devolução 

dos autos nº 1514-14.2016.811.0044 - código 69654, 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 e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA PONTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO TEODORO COLOMBELLLI (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000794-25.2018.8.11.0023. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, LAURENTINO TEODORO COLOMBELLLI RÉU: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Diante da 

petição de número 16933394 - pág. 1, vistas ao Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000911-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000911-16.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT REQUERIDO: ESTADO DO 

MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Oficie-se URGENTEMENTE ao Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), solicitando 

parecer técnico sobre o pedido liminar, no prazo de 48 horas, a fim de 

subsidiar a decisão a ser exarada de forma mais eficiente. Encaminhe-se 

cópia integral dos autos. Ingressando o parecer técnico aos autos, 

retornem-me imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000910-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000910-31.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT REQUERIDO: ESTADO DO 

MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Oficie-se URGENTEMENTE ao Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), solicitando 

parecer técnico sobre o pedido liminar, no prazo de 48 horas, a fim de 
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subsidiar a decisão a ser exarada de forma mais eficiente. Encaminhe-se 

cópia integral dos autos. Ingressando o parecer técnico aos autos, 

retornem-me imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000914-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULIRAN PEREIRA COSTA (REQUERIDO)

MARIA RAIMUNDA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000888-70.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RUBIA MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELITON CRAYTON LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000848-88.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GOMES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000848-88.2018.8.11.0023. REQUERENTE: GONCALO GOMES DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA 

DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT Visto. Remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000843-66.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000843-66.2018.8.11.0023. REQUERENTE: CARLOS LIMA SOARES 

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO MT Visto. Intime-se o Ministério Público para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-83.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO (EXECUTADO)

VILAMIR JOSE LONGO (EXECUTADO)

COMERCIAL SUPER 10 LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000913-83.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: COMERCIAL SUPER 10 LTDA - ME, VILAMIR JOSE LONGO, 

IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO VISTO. 1. Nos termos do art. 

829 do Código de Processo Civil, cite-se o devedor para que faça o 

pagamento do principal monetariamente atualizado, além dos encargos de 

juros e outros e, das custas e honorários, ficando advertido, também, de 

que a inércia importará em penhora coercitiva. Do mandado de citação 

deverá constar advertência: I - Sobre o prazo de 15 dias para embargos, 

cuja contagem se fará a partir da data da juntada do mandado aos autos 

ou, da comunicação de eventual juízo deprecado; II - A contagem do prazo 

para embargos é individual quando os devedores são dois ou mais, exceto 

para devedores cônjuges; III - Os embargos independem de penhora, 

depósito ou caução; IV - Poderá o devedor requerer o pagamento 

parcelado mensal do total da dívida em até 6 (seis) vezes, caso no prazo 

dos embargos reconheça o montante, comprove a realização de depósito 

equivalente a 30% (trinta por cento) da importância devida, inclusive 

custas e honorários. O parcelamento importa em majoração por correção 

monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês. 2. 

Caso não seja feito o pagamento e a inicial não contenha especificação de 

bens, intime-se o devedor para que faça a indicação daqueles que tiver e 

sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os honorários, para a execução, em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, porém na hipótese 

de pronto pagamento aqueles honorários ficam reduzidos à metade – 

art.827, § 1º do CPC. 4. Se necessária a penhora o Oficial de Justiça 

deverá cumprir, ainda, a avaliação e a cientificação do devedor quanto a 

constrição. 5. Caso a penhora recaia sobre bem que presta garantia 

hipotecária para outro credor, independentemente de pedido do aqui 

exequente e da fluência do prazo para eventuais embargos, promova o 

cartório a intimação postal - sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - 

ou, por mandado - sendo o credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-98.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Ministerio Público Federal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO LIBER DA CRUZ (REQUERIDO)

ASSIS DE SOUZA MOREIRA (REQUERIDO)

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 
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servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000906-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JLC GAMA (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para 

responder, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 

1.1 – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou 

se deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000904-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000904-24.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: JAKSON DARLIN FERREIRA 

DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cite-se o 

executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 dias, a teor 

do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000902-54.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VONY CLEMENTINO DE ARAÚJO (REQUERIDO)

JOYCE APARECIDA ARAÚJO (REQUERIDO)

JOANA APARECIDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

ESPEDITO CLEMENTINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000898-17.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000894-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE HOLANDA ROCHA OAB - MT9893-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. PAVAO CUNHA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000885-18.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECONOMIZAR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVALDO MOREIRA JULIAO (EXECUTADO)

CLAUDIA REGINA PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000889-55.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: ROSIMERI RODRIGUES MACIEL 

- FUNERARIA - ME EXECUTADO: ELIVALDO MOREIRA JULIAO, CLAUDIA 

REGINA PARREIRA Visto. Intime-se a parte autora para efetuar o 

pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 
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Azevedo, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000884-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público Federal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ADRIANO SCHUMACHER (REQUERIDO)

MAURI DEL MORO (REQUERIDO)

VALTER MIOTTO FERREIRA (REQUERIDO)

ANTONIO DEL MORO (REQUERIDO)

DERNEI OLINDO DEL MORO (REQUERIDO)

JOCONDO DEL MORO (REQUERIDO)

DEL MORO & CIA LTDA (REQUERIDO)

IVO DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

PAULO DAL MORO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO PAULO DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

ROSENI SALETE VALDOMERI DUARTE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000883-48.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA AGUIAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000880-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. O. (AUTOR(A))

ANA SILVA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000909-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DA SILVA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HAWERROTH JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000882-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOLZAN BARBOSA OAB - MG150980 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL (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)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000881-78.2018.8.11.0023. AUTOR(A): PEDRO RAIMUNDO EVARISTO 

ABEL. RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos. 1 - 

Defiro a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - 

À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e audiência de instrução. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KILIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000863-57.2018.8.11.0023. AUTOR(A): PEDRO KILIM RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1 - CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Cite-se a parte requerida 

pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 

203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se a parte 

autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com 

a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré para 

manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 

1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e juntada do 

laudo pericial nos autos. 5 - Nomeio Perito Judicial a Dra. Geane Moron 

Beato – CRM 7436, atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000917-23.2018.8.11.0023

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:

MARIA DE LOURDES MORAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FRANLUCI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000917-23.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SUPERMERCADO FRANLUCI LTDA - ME, MARIA DE 

LOURDES MORAES Visto. Intime-se a parte autora para efetuar o 

pagamento das custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000915-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BARTELI E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000833-22.2018.8.11.0023. AUTOR(A): LUCELIO PEREIRA LIMA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTO. 1. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - Quanto ao 

pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do 

prazo para apresentação de contestação e juntada dos laudos aos autos. 

3. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio 

Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado 

pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 
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deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. 5. Intime-se a Assistente Social 

credenciada para realização de Estudo Social no núcleo familiar da parte 

autora, no endereço informado na inicial, devendo informar sua renda per 

capta, a estrutura do ambiente familiar e os dados pessoais de toda 

família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANETE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-68.2018.8.11.0023

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:

VANDERLEI MANOEL ROSSETTO (EXECUTADO)

V. M. ROSSETTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil, cite-se o devedor para que faça o pagamento do principal 

monetariamente atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das 

custas e honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará 

em penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar 

advertência: I - Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem 

se fará a partir da data da juntada do mandado aos autos ou, da 

comunicação de eventual juízo deprecado; II - A contagem do prazo para 

embargos é individual quando os devedores são dois ou mais, exceto para 

devedores cônjuges; III - Os embargos independem de penhora, depósito 

ou caução; IV - Poderá o devedor requerer o pagamento parcelado mensal 

do total da dívida em até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos 

reconheça o montante, comprove a realização de depósito equivalente a 

30% (trinta por cento) da importância devida, inclusive custas e 

honorários. O parcelamento importa em majoração por correção monetária 

segundo o IGPM-FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês. 2. Caso não 

seja feito o pagamento e a inicial não contenha especificação de bens, 

intime-se o devedor para que faça a indicação daqueles que tiver e sejam 

passíveis de penhora. 3. Fixo os honorários, para a execução, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, porém na hipótese de 

pronto pagamento aqueles honorários ficam reduzidos à metade – art.827, 

§ 1º do CPC. 4. Se necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá 

cumprir, ainda, a avaliação e a cientificação do devedor quanto a 

constrição. 5. Caso a penhora recaia sobre bem que presta garantia 

hipotecária para outro credor, independentemente de pedido do aqui 

exequente e da fluência do prazo para eventuais embargos, promova o 

cartório a intimação postal - sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - 

ou, por mandado - sendo o credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000920-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RUBIA MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELITON CRAYTON LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PONTES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000494-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO BRAZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000494-63.2018.8.11.0023. REQUERENTE: EVERALDO BRAZ PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

cumpra a determinação quanto a prestação de caução idôneo, mediante 

termo de compromisso nos autos, sob pena de revogação da liminar 

concedida. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000695-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DUARTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000695-55.2018.8.11.0023. REQUERENTE: ROSANA DUARTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Cumpra-se a decisão de 

num. 15898742 - pág. 1 e 2 na sua integralidade. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 4267-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSF, DRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Zardo Bueno - 

OAB:17551, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16045, ROBERTO 

DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO os réus DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA e VALDEIR 

SANTANA FRANCOSO, nos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, 

do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a 

defesa da vítima), artigo 347, §único do Código Penal (alteração de local 

de crime), c/c art.29, caput e art.69 ambos do Código Penal, a fim de que 

sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de 

Peixoto de Azevedo/MT.4. DA PRISÃO PREVENTIVA:.Desta feita, 

considerando que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão 

preventiva previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal, fica mantida a segregação cautelar dos réus DEISE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA e VALDEIR SANTANA FRANCOSO.Intimem-se os 

réus pessoalmente desta sentença de pronúncia, devendo o(a) Oficial(a) 

de Justiça indagar-lhes se desejam recorrer da sentença e certificar 

expressamente a vontade dos acusados.Intimem-se os advogados 

constituídos nos autos e cientifique-se o Ministério Público.Preclusa a 

decisão de pronúncia, se não houver recurso, ou, ao reverso, depois da 

decisão confirmatória pelo Tribunal de Justiça, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos das 

prescrições legais e instruções normativas, destacando o artigo 421 do 

CPP, e as Resoluções mais recentes do TJMT, quais sejam, Resolução n.º 

012/2013/TP, de 20 de junho de 2013, e Resolução n.º 23/2014-DTP, de 

1º.12.14. Com o trânsito em julgado da pronúncia, certifique-se e abra-se 

vista ao representante do Ministério Público, à Defesa para fins do artigo 

422 do Código de Processo Penal.Em seguida, apresentadas as provas 

que pretendem produzir, voltem-me os autos conclusos para designação 

da Sessão de Julgamento, conforme prevê o artigo 423 do CPP.Cumpra-se 

com urgência expedindo o necessário. REUS PRESOS.Peixoto de 

Azevedo/MT, 13 de dezembro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85771 Nr: 2732-09.2017.811.0023

 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: ESPEDITA GOMES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

24.01.2019, a partir das 8hs30min, a ser realizada na sala multidisciplinar 

deste juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000887-85.2018.8.11.0023

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:

PABLO DA SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização. Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) 

dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que os prazos a que se referem 

os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a 

partir da citação e não da execução da liminar, posto que a interpretação 

de tais dispositivos legais deve ser feita à luz dos princípios 

constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem 

como em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC. Com efeito, é a 

citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta demanda, a 

fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 238). Além 

disso, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu 

(CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Segundo decidiu o 

STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei n.º 

10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Expeçam-se os 

mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-28.2018.8.11.0023

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:

A RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO AUTOS nº. 1000755-28.2018.8.11.0023 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A. EXECUTADO: A RODRIGUES 

PRADO. VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, 

cite-se o devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000723-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTOPHER APARECIDO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização. Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) 

dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que os prazos a que se referem 

os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a 

partir da citação e não da execução da liminar, posto que a interpretação 

de tais dispositivos legais deve ser feita à luz dos princípios 

constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem 

como em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC. Com efeito, é a 

citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta demanda, a 

fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 238). Além 

disso, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu 

(CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Segundo decidiu o 

STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei n.º 

10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Expeçam-se os 

mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA RIBEIRO TERRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000216-62.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAQUEL SOARES 

DA SILVA Endereço: RUA THIAGO MAGALHÃES NUNES, 1403, 

ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ANGELA RIBEIRO TERRA Endereço: AV. ITAMAR DIAS, 

S/N, MOVEIS USADOS CEU AZUL, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 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 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. 

FORNECER O ENDEREÇO ATUAL DA RECLAMDA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO. OBS. : UMA VEZ QUE NÃO FOI LOCALIZADA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA. 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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 
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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: 1000548-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BORGES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000548-29.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

FABIANE BORGES VIEIRA Endereço: RUA MINISTRO CESAR CALS, 559, 

CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOAO LUIZ DE LIMA Endereço: RUA MINISTRO CESAR 

CALS, SN, ACADEMIA FITNES, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): Cintia Bee de Souza Pinto, advogada de 

FABIANE BORGES VIEIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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: 1000847-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23920/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000847-06.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 28.620,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

JUNIOR Endereço: THIAGO MAGALHAES NUNES, CXP 157, 700, PRÉDIO 

DO POSTO CARAMUJO, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 Senhor(a): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

JUNIOR (advogado do autor) A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-04.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BUENO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000873-04.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUANA BUENO BORGES 

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL, 238, SETOR INDUSTRIAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MOVEL S.A 

Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 Senhor(a): LUANA BUENO 

BORGES A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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: 1000093-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000093-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 666,02 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANALVA NUNES 

COLARES Endereço: Rua Caiçara, 50, Bairro Aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 2 andar 1499, AVENIDA PAULISTA, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): ANALVA NUNES 

COLARES A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 

16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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 
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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: 1000093-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000093-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 666,02 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANALVA NUNES 

COLARES Endereço: Rua Caiçara, 50, Bairro Aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 2 andar 1499, AVENIDA PAULISTA, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 16:00 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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: 1000093-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000093-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 666,02 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANALVA NUNES 

COLARES Endereço: Rua Caiçara, 50, Bairro Aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 2 andar 1499, AVENIDA PAULISTA, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 16:00 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) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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: 1000111-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA LELIS & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000111-85.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 14.060,00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LILIANE SILVA MORAIS Endereço: Rua Wlisses Guimarães, S/N, 

AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COSTA LELIS & SANTOS LTDA Endereço: Rua Alzira 

Pimentel de Albuquerque, 169-B, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - 

CEP: 78505-000 Senhor(a): LILIANE SILVA MORAIS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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: 1000451-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000451-29.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 10.429,42 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: IVANILDE ARAUJO DE SOUSA Endereço: RUA 

MARECHAL RONDON, S/N, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504, SN, Quadra 504, Edifício 

Ana Carolina, Salas 101 a 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-520 FINALIDADE: EFETUAR A 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 

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. Fornecer em 5 (cinco) dias o 

atual endereço da reclamada sob pena de extinção do feito. 

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. PEIXOTO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 484 de 730



AZEVEDO, 14 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: 1000211-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000211-40.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO Endereço: RUA 

MARECHAL HERMES DA FONSECA, S/N, RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-904 Senhor(a): ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 

17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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: 8010040-57.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA NORO DE SOUZA OAB - MT21721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

8010040-57.2017.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE WILSON DE ASSIS 

Endereço: Rua CEARÁ, 250, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE PEREIRA DOS SANTOS 

Endereço: Rua 7 DE SETEMBRO, 650, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): CAMILA NORO DE SOUZA , 

ADVOGADA DO AUTOR: JOSE WILSON DE ASSIS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 05/02/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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 
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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: 1000201-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000201-93.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.731,87 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEITO FERNANDES Endereço: Rua Presidente Getulio Vargas,, n 

121, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, Nº 

1195, 4º ANDAR, VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO – SP – CEP 04.547-004. 

Senhor(a): CLEITO FERNANDES A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 05/02/2019 Hora: 13:20 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 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 Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002355-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002355-17.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELAINE LANA DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL às partes para que especifiquem provas. , 12 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001654-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 
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04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001220-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001220-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSEMAR SILVA DE OLIVEIRA RÉU: INSS Vistos. Dê-se vistas ao autor 

para que se manifeste. Cumpra-se. , 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001912-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147787 Nr: 6938-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146864 Nr: 6534-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailde Santana Guimarães Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warley Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - 

OAB:7.205, José Roberto Gomes Albéfaro - OAB:5.738-MT, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Venham conclusos com os embargos à execução opostos por Nelson 

Miura.

 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

 Apense-se aos autos do Processo 1002107-51.2018.8.11.0013 e voltem 

conclusos em conjunto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141969 Nr: 4452-41.2017.811.0013

 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: Clara Leite, João Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Intimo a parte Requerida para manifestação quanto ao despacho de ref. 

41, especificamente quanto a produção de provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 158795 Nr: 12286-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaceir Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para abrir vista a parte autora quanto a contestação juntada 

aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161732 Nr: 1196-56.2018.811.0013

 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: MARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07.02.2019, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141969 Nr: 4452-41.2017.811.0013

 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: Clara Leite, João Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Vistos

Defiro a AJG, ante a afirmação de lei.

Cite-se o requerido, e, por edital, com o prazo de 30 dias, os confinantes e 

os interessados ausentes incertos e desconhecidos.

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa da 

União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram.

Nomeio como curador aos interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, a Defensoria Pública Estadual, que servirá sob 

compromisso de seu grau.

Intime-se o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81932 Nr: 4163-84.2012.811.0013

 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: Manoel Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para dar andamento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84295 Nr: 1775-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Eugenio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestar acerca do cálculo juntado às fls.166.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002107-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA (EMBARGANTE)

GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA (EMBARGANTE)

AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002107-51.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP, MARCO ANTONIO 

CORREA DE SOUZA, GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Trata-se de Embargos à Execução 

promovido por Auto Escola Raphael EIRELI-EPP, MARCO ANTONIO CORRE 

DE SOUZA e GILDA JOSE DE FREITAS me face do Banco do Brasil S.A. 

que, por sua vez executa a Cédula de Crédito Bancário nº 248.010.733, 

emitida em 30/09/2015 que perfaz atualmente a quantia de R$172.513,54. 

Aduziu os embargados, em síntese, em preliminar a ilegitimidade passiva 

da executada GILDA JSOE DE SOUZA, vez que se retirou da sociedade 

empresária em 10/04/2017 e quanto ao mérito, alega o pagamento parcial 

do título de crédito em R$75.683,53 e, que, portanto, seria inadmissível a 

cobrança atual no valor de R$158.125,10, ou seja, sustenta excesso na 

execução, em razão da alegação de abusividade da taxa de juros, que 

ultrapassaria 15%. É o necessário. Fundamento e decido. A preliminar de 

ilegitimidade passiva não prospera, vez que conforme se depreende, no 

bojo da execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., a executada 

GILDA JOSE DE FREITAS figura-se como avalista do título de crédito 

extrajudicial, logo, não importa o fato de que tenha se retirado da 

sociedade empresária, posteriormente, a celebração da avença e antes 

da propositura da execução, pois mesmo assim, continua na qualidade de 

avalista, responsável pelo cumprimento da obrigação. Quanto ao mérito, 

na verdade o embargante, ao sustentar excesso na execução pretende, 

por via oblíqua, a revisão do contrato, contudo, a simples alegação da 

abusividade da taxa de juros não é suficiente para suspender a execução 

em curso, pois, ademais, tal alegação depende de prova, sendo certo que 

não há qualquer documento acostado aos autos, de perícia contábil, por 

exemplo, que corrobore coma alegação de abusividade da taxa de juros 

que vem sendo cobrada no mercado. Outrossim, a alegação de 

pagamento parcial da avença, fato que também consta na exordial da 

execução, não obsta o prosseguimento da execução, com relação aos 

valores remanescentes, devidamente corrigidos. Insta salientar que em 

demanda que se pretende a revisão contratual é imprescindível o depósito 

do valor incontroverso, e ressalta-se, que no presente caso, não foi 

realizado pelos embargantes, que sequer se prontificaram a apresentar 

uma planilha do quantum que entendem devido. Logo, incabível, o 

deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da 

execução, bem como, a devolução dos valores penhorados através do 

Sistema Bacenjud. Neste sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INADIMPLEMENTO – INCLUSÃO NOS 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR INCONTROVERSO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 488 de 730



EXIBIÇÃO DE EXTRATOS. DEVER DE APRESENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA.Não existindo nos autos prova inequívoca que convença o 

magistrado da verossimilhança das alegações invocadas, mormente 

tratando-se de revisão de encargos contratualmente cobrados por 

instituição financeira, matéria controversa nos pretórios, não há como se 

deferir a antecipação da tutela.A inadimplência do devedor justifica a 

inclusão dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. O fato de o 

contrato que gerou o débito estar sendo objeto de revisão não impede a 

inclusão, pois esta constitui um exercício regular do direito do credor.Para 

a concessão da tutela antecipada para a retirada de nome dos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito é imprescindível o depósito do valor 

incontroverso das parcelas. Não sendo possível o deferimento, caso o 

valor a ser depositado seja controverso e bem inferior ao real. As 

instituições financeiras têm o dever de apresentar aos seus clientes os 

contratos, extratos e demais documentos relativos às transações 

financeiras realizadas, ainda que já findas.O pedido de exibição de 

documentos requerido pela parte com objetivo de ver dirimida a questão 

litigiosa pode ser deferido pelo juízo, nos próprios autos da ação ordinária. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0024.08.138098-2/001 – COMARCA DE 

BELO HORIZONTE – AGRAVANTE(S): MARLON LUCIO CAMPOS – 

AGRAVADO(A)(S): OMNI S/A CRED FIN INV – RELATOR: EXMO. SR. DES. 

IRMAR FERREIRA CAMPOS GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEPÓSITO JUDICIAL DAS 

PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 285-B DO 

CPC[CPC/2015, art. 330, § 2º]. RECURSO NÃO PROVIDO. Com a entrada 

em vigor do artigo 285-B do CPC [CPC/2015, art. 330, § 2º], nos litígios que 

tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento 

ou arrendamento mercantil, o autor-devedor deverá continuar pagando o 

valor incontroverso. Assim, pode o devedor depositar judicialmente as 

parcelas, no valor que entende devido, enquanto perdurar a ação 

revisional das cláusulas contratuais. No entanto, esse depósito não elide 

ou suspende a mora. (TJMG; AI 1.0702.14.088637-6/001; Rel. Des. Marcos 

Lincoln; Julg. 25/03/2015; DJEMG 31/03/2015) Desse modo, em última 

análise, a penhora realizada em desfavor dos embargantes vem a garantir 

a efetividade do processo de execução, garantindo, porventura, futura 

satisfação do crédito. Neste diapasão, se afigura mais temerária a 

devolução da importância outrora penhora através do Sistema Bacenjud 

aos devedores (periuclum in mora inverso) do que a sua manutenção em 

juízo, uma vez que o inadimplemento dos embargantes/executados já 

restou devidamente comprovado, devendo, para isso , os valores 

permanecerem em conta vinculada aos autos, até o deslinde da presente 

Revisão contratual e consequente execução do crédito. Ademais, o 

magistrado ao proferir decisão deve se ater a sua repercussão 

econômica e eventual medida que venha a criar dificuldades no 

adimplemento das obrigações acarretará consequências danosas para 

todo o sistema de crédito em vigor, abalando o mercado e as instituições. 

A propósito, em decisão proferida na AO 1.773 em 26/11/2018, o Ministro 

Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, discorreu que: "(...) o Poder 

Judiciário deve, sempre que possível, proferir decisões ou modificar as já 

existentes para que produzam um resultado prático razoável e de viável 

cumprimento. É que, em uma abordagem pragmática e multidisciplinar, a 

atuação do juiz, como agente político dotado da missão de resolver 

conflitos intersubjetivos, deve ser informada por três axiomas: o 

antifundacionalismo, o contextualismo e o consequencialismo. Primeiro, o 

Direito não é um fim em si mesmo, mas um processo dinâmico com 

finalidades sociais. Destarte, as decisões judiciais devem ser avaliadas 

relativamente à sua potencialidade de resolver e pacificar conflitos reais, 

fortalecendo relações jurídicas outrora estremecidas, maximizando a 

normatividade do ordenamento jurídico e promovendo o bem-estar social, 

sem que o magistrado possa se descuidar dos limites de sua própria 

função. Segundo, o exercício da jurisdição é contextual. A Constituição é 

um documento vivo, em constante processo de significação e de 

ressignificação, cujo conteúdo se concretiza a partir das valorações 

atribuídas pela cultura política a que ela pretende ser responsiva. Por sua 

vez, tais valorações são mutáveis, consoante as circunstâncias políticas, 

sociais e econômicas, o que repercute diretamente no modo como o juiz 

traduz os conflitos do plano prático para o plano jurídico, e vice-versa. 

Terceiro, decisões judiciais geram impactos macrossistêmicos que 

repercutem em um ambiente político e econômico altamente disfuncional e 

fragmentado, promovendo incentivos e desincentivos variados aos atores 

sociais e às instituições, tanto em relação àquilo que se vê, como àquilo 

que não se enxerga. As eventuais respostas dos players aos comandos 

judiciais se consubstanciam em elemento de convicção essencial para o 

alcance do ponto ótimo da intervenção judicial no mundo fenomênico, em 

cada caso concreto. (...) Dentro do marco do consequencialismo, a 

decisão mais adequada a determinado caso concreto é aquela que, dentro 

dos limites semânticos da norma, promova os corretos e necessários 

incentivos ao aperfeiçoamento das instituições democráticas, e que se 

importe com a repercussão dos impactos da decisão judicial no mundo 

social. (...) Nesse mesmo sentido e com as mesmas preocupações, a 

recente Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que alterou profundamente 

a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, predica que as 

decisões da Administração Pública, dos Tribunais de Contas e as do Poder 

Judiciário devem considerar as suas consequências práticas, verbis: Art. 

20 - Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 

com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão.” Feitas essas considerações, e numa 

análise pragmática, verifica-se que o INDEFERIMENTO dos pedidos de 

tutela de urgência ora pleiteados para suspensão da execução, bem 

como, de devolução dos valores penhorados se mostra medida mais 

adequada ao caso concreto. Por derradeiro, como bem salientou, a 

diligente Gestora Judiciária em exercício, em Certidão de Ref.16338918, os 

respectivos EMBARGOS à EXECUÇÃO devem ser distribuídos na forma do 

art.13 da Resolução nº3/2018-TP. Junte-se cópia desta decisão nos autos 

do Processo de Execução (Cód.145.912) Após a redistribuição do 

presente feito pelo Nobre Causídico a ser realizado pelo PEA, ao Cartório 

para cumprir Ref.16410209, procedendo a citação do embargado. 

Intimem-se. Cumpra-se, após a redistribuição no PEA, arquivem-se estes 

auto virtuais do PJE. Pontes e Lacerda, 14 de dezembro de 2018. 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003150-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DELAZERI (RÉU)

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

RENATO BATISTA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003150-23.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ORLANDO 

DELAZERI, RENATO BATISTA DA SILVA, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA 

Vistos I – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a 

presente ação civil pública c/c pedido de tutela antecipada em face de 

ORLANDO DELAZERI, RENATO BATISTA DA SILVA, VALDEMIR DIAS DE 

OLIVEIRA sustentando, em apertada síntese, que: “Consta dos inclusos 

autos de Inquérito Civil n 002/2018 (SIMP n. 000025-016/2018) que, 

através dos documentos encaminhados à 1ª Promotoria de Justiça Cível 

de Pontes e Lacerda/MT via ofício n. 351/2017/DITECMT/ 

SUPES-MT-IBAMA e 354/2017/DITEC-MT/SUPES-MTIBAMA, chegou ao 

conhecimento deste Parquet a existência de dano ambiental 

consubstanciado na extração ilegal de madeira, ocorrido na terra indígena 

denominada Sararé, localizada no Município de Conquista D'Oeste/MT, 

tendo como infratores as pessoas de ORLANDO DELAZERI, RENATO 

BATISTA DA SILVA e VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA. Ressai da 

documentação encaminhada pelo IBAMA que, no dia 06 de setembro de 

2017, uma equipe composta por agentes do referido órgão, três 

servidores da FUNAI, dois agentes da Polícia Federal, bem como quatro 

Policiais Militares, deslocaram-se à terra indígena supramencionada, a fim 

de averiguar denúncia acerca da existência de garimpo e extração de 

madeira ilegal. Ao chegarem ao local, foi evidenciado indícios de atividade 

recente de extração de madeira, como trilhas de arraste de toras, marcas 

de trator, tocos e resíduos de madeira. Nesse sentido, a equipe se 

deslocou até uma propriedade rural nas proximidades da aludida terra 

indígena, oportunidade em que ao entrevistar uma moradora do local, esta 

informou que a área era de RENATO BATISTA DA SILVA. Assim, ao 

percorrer a propriedade rural, lograram êxito em identificar os 

responsáveis pela extração ilegal de madeira da terra indígena em 

questão, vez que avistaram pilhas de madeira recém exploradas, bem 

como a pessoa de ORLANDO DELAZERI e outros quatro sujeitos que 
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empreenderam fuga ao avistar a equipe. A esse passo, os agentes da 

Polícia Federal e da Polícia Militar conseguiram capturar um dos sujeitos 

que tentaram foragir do local, qual seja, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA. 

Neste norte, foram encontradas ao longo da propriedade rural, bem como 

em dois caminhões apreendidos nesta, 462 (quatrocentos e sessenta e 

dois) palanques e 137 (cento e trinta e sete) lascas de madeira de aroeira, 

espécie proibida de corte e ameaçada de extinção, sem autorização do 

órgão ambiental competente. Ainda, a equipe ao conversar com ORLANDO 

e questionar a origem da madeira, este confessou que fora retirada da 

terra indígena Sararé e que seria a segunda vez que retirava espécie 

proibida para corte e ameaçada de extinção sem autorização do órgão 

competente (aroeira), sempre em conjunto com VALDEMIR e no sítio de 

RENATO. Nesse mesmo sentido, VALDEMIR também confirmou a 

informação de que a madeira havia sido retirada da terra indígena Sararé, 

bem como que pagava os indígenas em novilhas pela retirada da madeira. 

Verifica-se que em razão das infrações ambientais perpetradas, a equipe 

de fiscalização lavrou os autos de infração n. 9135165, 6135166 e 

9135164 e os termos de apreensão n. 737977, 737979 e 737991, 

apreendendo os caminhões Mercedes Benz 608 ano 1977, placas AHM 

5564 e Mercedes Benz 1816, ano 1996, placas KIB 6323 e impondo multa 

de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil cento e dez reais) para cada um dos 

infratores. Com isso, ficou comprovado que os requeridos estavam 

exercendo atividades que agrediram o meio ambiente de forma ilícita, isto 

é, sem autorização e acompanhamento dos órgãos ambientais. Desta 

feita, não houve outra alternativa ao Ministério Público senão manejar a 

presente ação civil pública visando resguardar a proteção, prevenção e 

reparação dos danos causados ao meio ambiente garantidos pela Magna 

Carta. Ao final, pede em tutela antecipada: a) A concessão da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinada Obrigação de não fazer, 

consistente em não explorar o recurso madeireiro, quer seja na 

modalidade adquirir, receber, expor a venda, guardar, ter em depósito e 

transportar madeira, lenha, carvão ou outro produto de origem vegetal, 

sem a necessária autorização/licença ambiental. b) Cominação de multa 

diária de R$1.000,00 para caso de descumprimento da decisão liminar, 

conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor 

do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos 

termos da previsão contida na Lei Federal n. 7.347/1985. E quanto ao 

mérito, pugna, pela confirmação da liminar e condenação a título de dano 

moral coletivo, de valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 

ser revertido em favor do fundo que trata o art. 13, da Lei 7347/85.Juntou 

os documentos necessários. É o relatório. Decido. Ensina Luiz Guilherme 

Marinoni que para se antecipar a tutela em caso de fundado receio de 

danos é necessário que se façam presentes dois pressupostos básicos: 

I) alegação verossímil; e II) fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação[1]. Ad argumentandum, é de bom alvitre citar a brilhante e 

didática explanação de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, (Código de 

Processo Civil Anotado”, 2ª ed. Ver. Ampl. Atual., Forense, Rio de Janeiro: 

1996, p. 124), a respeito dos princípios que norteiam a aplicação do 

Instituto em comento, senão vejamos: “Verossimilhança: em esforço 

propedêutico, que se quadre com o espírito do legislador, é a aparência de 

verdade, o razoável, alcançando, em interpretação lato sensu o próprio 

fumus boni iuris e, principalmente, o periculum in mora”. “Prova Inequívoca: 

é aquela clara, evidente, que apresenta grau de convencimento tal que a 

seu respeito não se possa levantar dúvida razoável, equivalendo, em 

última análise, a verossimilhança da alegação, mormente no tocante ao 

direito subjetivo que a parte queira preservar.” Partindo desses preceitos 

observo que se entende por prova inequívoca, capaz de influir no 

convencimento do magistrado e que ocasiona a alegação verossímil, 

aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte autora, se a 

sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está 

examinando o pedido de antecipação da tutela. De outro norte, por 

verossimilhança das alegações deve ser entendido como os fundamentos 

deduzidos pelo autor, sempre de forma clara e precisa, capaz de influir no 

espírito do julgador. Com isso, deixo claro que se em um primeiro momento 

o julgador tiver dúvidas sobre o êxito da demanda, não se deve, por 

corolário, deferir a almejada antecipação. Nesse sentido, o jurista Ernane 

Fidélis dos Santos, ensina: “Conclui-se, pois, que, para a tutela 

antecipatória, diz-se que o convencimento da verossimilhança nada mais é 

do que um juízo de certeza, de efeitos processuais provisórios, sobre os 

fatos em que se fundamenta a pretensão, em razão de inexistência de 

qualquer motivo de crença em sentido contrário. Provas existentes, pois, 

que tornam o fato, pelo menos, provisoriamente, indene de qualquer 

dúvida. Não havendo a prova concludente, mas sendo fortes os motivos 

de crença, a verossimilhança não deixa de existir, mas, neste caso, o 

juízo de máxima probabilidade cede lugar à simples possibilidade, mera 

aparência que pode revelar o ‘fumus boni iuris’, informados apenas da 

tutela cautelar” (Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, p. 38). No 

mesmo diapasão, com advento do Novo Código de Processo Civil, 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. Partindo desse preceito entendo que 

se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a 

antecipação de tutela pedida. No caso vertente, o autor alega que a 

conduta do requerido consubstancia-se em costume nocivo adotado neste 

município, vez que está exercendo atividade que agridem o meio ambiente 

de forma ilícita, de maneira a violar a sustentabilidade do ecossistema 

mato-grossense, vez que foram encontradas ao longo da propriedade 

rural, bem como em dois caminhões apreendidos nesta, 462 (quatrocentos 

e sessenta e dois) palanques e 137 (cento e trinta e sete) lascas de 

madeira de aroeira, espécie proibida de corte e ameaçada de extinção, 

sem autorização do órgão ambiental competente. 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. Diante disso, entendo 

que as alegações deduzidas pelo autor autorizam a antecipação da tutela 

pretendida, já que pela análise dos documentos apresentados permitem 

reconhecer, neste momento inicial e de cognição sumária, o pretenso 

direito invocado. Ademais, em se tratando de dano ambiental grave, 

entendo que se faz premente a adoção de medidas severas para que 

possa dar efetividade à reparação do dano ambiental, fazendo com que 

retorne, dentro do passível, ao status quo ante da agressão ambiental, 

razão pela qual, entendo como imprescindível, em sede de tutela de 

urgência, de ofício, para assegurar também a efetividade de futura 

condenação, que seja procedida à tentativa de penhora on line de valores 

dos requeridos para que possa assegurar à reparação pelo dano moral 

coletivo. Ademais, importante ressaltar que em decisão proferida na AO 

1.773 em 26/11/2018, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, 

discorreu que: "(...) o Poder Judiciário deve, sempre que possível, proferir 

decisões ou modificar as já existentes para que produzam um resultado 

prático razoável e de viável cumprimento. É que, em uma abordagem 

pragmática e multidisciplinar, a atuação do juiz, como agente político 

dotado da missão de resolver conflitos intersubjetivos, deve ser informada 

por três axiomas: o antifundacionalismo, o contextualismo e o 

consequencialismo. Primeiro, o Direito não é um fim em si mesmo, mas um 

processo dinâmico com finalidades sociais. Destarte, as decisões judiciais 

devem ser avaliadas relativamente à sua potencialidade de resolver e 

pacificar conflitos reais, fortalecendo relações jurídicas outrora 

estremecidas, maximizando a normatividade do ordenamento jurídico e 

promovendo o bem-estar social, sem que o magistrado possa se 

descuidar dos limites de sua própria função. Segundo, o exercício da 

jurisdição é contextual. A Constituição é um documento vivo, em constante 

processo de significação e de ressignificação, cujo conteúdo se 

concretiza a partir das valorações atribuídas pela cultura política a que ela 

pretende ser responsiva. Por sua vez, tais valorações são mutáveis, 

consoante as circunstâncias políticas, sociais e econômicas, o que 

repercute diretamente no modo como o juiz traduz os conflitos do plano 
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prático para o plano jurídico, e vice-versa. Terceiro, decisões judiciais 

geram impactos macrossistêmicos que repercutem em um ambiente político 

e econômico altamente disfuncional e fragmentado, promovendo 

incentivos e desincentivos variados aos atores sociais e às instituições, 

tanto em relação àquilo que se vê, como àquilo que não se enxerga. As 

eventuais respostas dos players aos comandos judiciais se 

consubstanciam em elemento de convicção essencial para o alcance do 

ponto ótimo da intervenção judicial no mundo fenomênico, em cada caso 

concreto. (...) Dentro do marco do consequencialismo, a decisão mais 

adequada a determinado caso concreto é aquela que, dentro dos limites 

semânticos da norma, promova os corretos e necessários incentivos ao 

aperfeiçoamento das instituições democráticas, e que se importe com a 

repercussão dos impactos da decisão judicial no mundo social. (...) Nesse 

mesmo sentido e com as mesmas preocupações, a recente Lei nº 13.655, 

de 25 de abril de 2018, que alterou profundamente a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, predica que as decisões da Administração 

Pública, dos Tribunais de Contas e as do Poder Judiciário devem 

considerar as suas consequências práticas, verbis: Art. 20 - Nas esferas 

administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão.”, Posto isso, defiro a antecipação de 

tutela a fim de determinar ao requerido as seguintes medidas: a) 

Determinar ao requerido que proceda a paralisação imediata da atividade 

de desmatamento, bem como, para que se abstenha de exercer qualquer 

atividade danosa ao meio ambiente, somente retornando com a atividade 

com autorização do órgão ambiental competente; b) Determinar ao 

requerido que no prazo de 72 horas encaminhe relatório sobre as medidas 

efetivadas, de modo que fique cabalmente comprovado que está 

atendendo a determinação judicial. c) Fixo multa diária de R$ 1.000,00 

(cem reais) para caso de descumprimento da decisão liminar a ser 

recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e 

Coletivos; d) Defiro penhora on line no valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais) II – Citem-se as partes requeridas com as advertências legais para 

apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. III – Realizada a 

citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para 

impugnação. IV – Intime a Prefeitura Municipal de Conquista d´Oeste-MT 

para que, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei n. 7.347/85, informe se tem 

interesse em se habilitar como litisconsorte. V – Cumpra-se Pontes e 

Lacerda/MT, 14 de dezembro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito [1] Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, 

Manual do Processo de Conhecimento, 4ª. ed., p. 208.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DEMARCHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000625-68.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 745.200,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os devidos fins que, foi confeccionado alvará eletrônico. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte requerida para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 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: 1000557-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON FERREIRA RIGONI (EXECUTADO)

FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000557-21.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 24.443,32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins que, foi confeccionado alvará eletrônico. Assim, com amparo 

ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte requerida para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON FABIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA SCARCELLI OAB - 365.558.781-34 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001240-58.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 150.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[AQUISIÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, intimo o advogado da parte autora a proceder o preparo da 

Carta Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no 

prazo de 30 dias. Pontes e Lacerda, 14 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: 1002836-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002836-77.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a 

correspondência retornou sem que a parte executada fosse encontrada 

pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' de ID 17005204. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao exequente para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002586-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002586-44.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.055,13; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Alimentos, 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 17073530, 

e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora 

para manifestação. Pontes e Lacerda, 14 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002556-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO ROSA MARCAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002556-09.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 15.006,76; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]; 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 17070711, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 14 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003135-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI DE FAZIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO JENSEN SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003135-54.2018.8.11.0013 AUTOR: 

GIOVANNI DE FAZIO. RÉU: FREDERICO JENSEN SOBRINHO. Vistos. 

Analisando-se detidamente os autos, não vislumbro o comprovante de 

pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, assim como eventual 

declaração de hipossuficiência econômica e, por fim, o instrumento de 

mandato, devidamente outorgado pela parte autora a seu (s) advogado 

(s). É de conhecimento comum das partes que, em regra, as despesas 

devem ser recolhidas antecipadamente, ressalvadas as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça. Neste sentido, a parte autora, a 

despeito de ter requerido tal benesse, deixou de juntar aos autos a 

declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada e/ou 

instrumento de mandato com cláusula específica para tal finalidade, “ex vi” 

do art. 105, “caput”, do NCPC. Portanto, INTIME-SE o autora, por meio de 

seus advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, 

carreando aos autos o instrumento de mandato, bem como a declaração 

de hipossuficiência econômica financeira para fins de análise do pleito 

relativo a gratuidade da justiça ou, no mesmo prazo, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (NCPC, art. 290). Após, PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003084-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - 

MT0011202S (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA KAZUMI MAEDA MIURA (RÉU)

NELSON MIURA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003084-43.2018.8.11.0013 AUTOR: 

SÉRGIO DE OLIVEIRA. RÉU: NELSON MIURA. RÉU: LUCILA KAZUMI 

MAEDA MIURA. Vistos. CITEM-SE, pessoalmente, com prazo de 15 

(quinze) dias, as pessoas em cujos nomes estiver transcrito o imóvel, bem 

como os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. NOTIFIQUEM-SE, por 

meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, as Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Nacional para que, caso queiram, declinem 

no prazo de 15 (quinze) dias se possuem interesse em ingressar no feito, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instrui. Após, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 14 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003088-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003088-80.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ELIANE DA SILVA PEREIRA FERREIRA. Vistos. INTIME-SE a 

requerente, por meio de suas advogadas e via DJE, para que, em 15 

(quinze) dias, sob de pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, NCPC), traga aos autos os documentos pessoais do falecido, tais 

como RG, CPF e CTPS, haja vista que não é possível a expedição do 

competente alvará judicial sem os dados necessários do "de cujus". Após, 

torne os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 14 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003159-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

DANE KELSON DE ASSUNCAO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003159-82.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

REQUERIDO: DANE KELSON DE ASSUNÇÃO RODRIGUES. 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, 14 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000972-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000972-04.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SOLANGE ALVES RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. AGUARDE-SE a 

apresentação do laudo, tal como já determinado no feito. Em havendo 

prazo extrapolado, DETERMINO que a secretaria empreenda cobrança, a 

fim de que sejam adotadas as providências necessárias para a sua 

efetiva entrega. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de dezembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 3568-90.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos executados para que se 

manifestem sobre o bloqueio via Bacenjud de suas contas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 1921-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vetor Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K D S Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Elisandro Nunes Bueno - OAB:10.833, Fabiana dos Santos Alvares 

Ferreira - OAB:5.260, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:10.833, Luciane Esteves Ferreira 

Sampaio - OAB:12917, Sidney Bertucci - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Rafael Nevac Ribeiro - OAB:15.196/A-MT., Wanderley 

Becker - OAB:19518/SC

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico nº 

461485-2/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através do 

site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor, para conhecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 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$ 

573,11 (quinhentos e setenta e três reais e onze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas (ref. 54). 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$ 159,71 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e um 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 

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.: 165644 Nr: 3000-59.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento e decido.De partida, o regramento específico previsto pela 

Lei de Alimentos não foi obedecido no caso. No entanto, considerando que 

tal inversão não sinaliza, por si só, prejuízo às partes, imperando a 

hipótese de invocação do princípio “pas de nullité sans grief”, CONVERTO 

o procedimento imprimido ao feito ao rito comum (arts. 318 e seguintes do 

NCPC).Consequentemente, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória.FIXO como pontos controvertidos ( i ) a capacidade econômica 

do autor e ( ii ) a necessidade das requeridas.Para o deslinde do feito, 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do 

autor e do representante do réu, bem como oitiva de testemunhas a serem 

oportunamente arroladas. Por consequência, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2019, às 

14h45min.Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTAM-SE 

às partes que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC).INTIME-SE via DJE.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário para a profícua 

realização da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159200 Nr: 30-86.2018.811.0013

 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: WILTON MARCELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco 

reais), referente ao percentual de invalidez permanente aferido pelo perito 

do Juízo.Tal valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em que 

se deu o sinistro. O valor também deverá ser acrescido de juros de 1% 
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(um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às 

Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.Considerando 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo 

único, do NCPC), CONDENO a ré ao pagamento de custas, despesas 

processuais, além de honorários advocatícios os quais fixo em R$ 100,00 

(cem reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. 

Considerando que os honorários periciais já se encontram depositados em 

Juízo, conforme se vê à fl. 142, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do 

referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos.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.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159180 Nr: 19-57.2018.811.0013

 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: Paulo Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Bitton Rodrigues - 

OAB:071.709, Izabel Cristina Delmondes Campos - OAB:7.394, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, Nelson 

da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS

 Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao percentual de 

invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo.Tal valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro. O valor 

também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça.Considerando que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), 

CONDENO a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, além de 

honorários advocatícios os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.Considerando que os 

honorários periciais já se encontram depositados em Juízo, conforme se 

vê à fl. 147, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do referido valor em 

favor do médico-perito nomeado nos autos.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.Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119675 Nr: 3464-54.2016.811.0013

 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: MARIA ROSANGELA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Versam os autos sobre RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oposto às fls. 72/76 por MARIA ROSANGELA DE JESUS, devidamente 

qualificada nos autos, contra a sentença de mérito proferida por este juízo 

às fls. 68/69.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 77).

De efeito, conforme 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 Novo Código de Processo Civil.

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 que 

assiste razão à embargante ao opor o presente recurso. Isto porque, por 

equívoco quando da prolação do veredicto de fls. 68/69, fez-se constar 

que o valor da condenação do auxílio-doença em favor da autora, será no 

valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo, mas, na realidade, esse 

valor deverá ser de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição (art. 61, da Lei nº 8.2013/91).

Vale ressaltar, que o valor mencionado pela autora no referido recurso, ou 

seja, 100% (cem por cento) do salário benefício, deu-se inicio após a 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, conforme 

item “b” da sentença de mérito proferida nos autos.

Portanto, trata-se, pois, de erro material passível de saneamento, na forma 

do disposto no art. 494, I, do Novo Código de Processo Civil.

Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 77), e DOU-LHE parcial 

provimento para RETIFICAR a sentença de fls. 68/69, para conceder a 

parte autora o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição.

Nesta oportunidade, RETIFICO, também, a parte final da sentença proferida 

no feito, 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 necessário 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 - 
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0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Por fim, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

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 ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103265 Nr: 3437-08.2015.811.0013

 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: Sonia Maria Quintino Pincerato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que permeia 

a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de quantia 

que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Desta maneira, considerando que a Fazenda Pública é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Com efeito, o citado diploma legislativo consigna o seguinte:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de 

março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos:

Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução 

permanecerão com a competência inalterada.

(...)

Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se 

refere à competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador.

Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a competência 

para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 (sessenta) salários 

mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que necessite de produção de 

prova pericial, como no presente caso, é de competência dos Juizado 

Especial das Fazendas Públicas.

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.: 154485 Nr: 10165-94.2017.811.0013

 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: LOURDES SANTOS GOULART 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:

 Vistos.

LOURDES SANTOS GOULART SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

AO DEFICIENTE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Carreou à inicial os documentos de fls. 12/25.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 32/40.

A autora, por sua vez, a despeito de ter sido devidamente intimada por 

meio de seus advogados e via DJE, não apresentou réplica, conforme 

certidão de fl. 44.

Submetida à perícia médica, o laudo pericial foi juntado às fls. 55/58.

As partes foram intimadas para que se manifestassem quanto ao 

conteúdo do laudo, tendo apenas a autora apresentado o requerimento de 

fls. 63/64.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que acarrete incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho, comprovada mediante laudo médico; b) 

ausência de meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

pela família; e c) renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) de 

salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa é portadora de deficiência e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.
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Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido à 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria.

No laudo pericial de fls. 55/58, deixou-se consignado que a autora não 

possui incapacidade para o trabalho. Nesse aspecto, embora o laudo 

pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, conforme já mencionado 

anteriormente.

A este respeito, em não havendo comprovação de um dos requisitos à 

concessão do benefício pleiteado, qual seja, a efetiva incapacidade 

laboral, torna-se desnecessária a análise do cumprimento dos demais 

pontos necessários à procedência do pedido, visto que esta conclusão já 

se encontra prejudicada, na forma como foi aqui exposto.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte aresto:

ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 

8.742, DE 1993 (LOAS). NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. REQUISITOS 

NÃO ATENDIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da perícia, 

uma vez que o laudo preencheu os requisitos necessários para o correto 

deslinde da ação. Ademais, a prova destina-se ao convencimento do juiz, 

podendo fazer uso, inclusive, de outros meios para formar a sua 

convicção, como no caso dos autos. 2. O benefício de prestação 

continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 3. A família com renda mensal per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma digna 

a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 

20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de 

verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e 

desta Corte. 4. O laudo social não chegou a ser produzido, todavia, inócuo 

seria a sua produção, em atenção ao princípio da economia processual, já 

que o laudo pericial de fls. 113/114 constatou a incapacidade parcial e 

temporária (dois meses) da parte autora portadora de depressão. Na 

época da perícia o autor estava com 34 anos de idade. 5. Considera 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º da Lei nº da Lei nº 

8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435, de 06/07/2011), situação 

não verificada nos autos. 6. Mantidos os honorários sucumbenciais 

arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 2% (dois por cento), a teor 

do disposto no art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a execução, 

enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora pelo prazo 

máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 7. A ausência de 

comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 

8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 8. A coisa 

julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas 

provas. 9. Apelação desprovida. A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação.

(AC 0023746-47.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA:21/11/2018 PAGINA:.)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de pelo menos um dos 

requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 

8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

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.

 EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89711 Nr: 1508-71.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingos da Silva, Euzeni Inacio da Silva, Geneci 

Inácio da Silva, Antonio Celso da Silva, Creuzeni Inacio da Silva, Euzilene 

Domingos da Silva, Elton Inacio da Silva, Genivaldo Inacio da Silva, Edson 

Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1508-71.2014.811.0013

Código nº 89711

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA DOMINGOS 

DA SILVA E OUTROS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 163/164, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fls. 112, 115, 118, 

121, 124, 127, 130, 133 e 136).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 163/164, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 158/159, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

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 art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 3446-09.2011.811.0013

 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: Valdete Dias Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3446-09.2011.811.0013

Código nº 63104

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VALDETE DIAS 

CAMPOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 186, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 17).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 186, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 
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de fls. 181/182, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

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 art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64309 Nr: 353-04.2012.811.0013

 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: Leonildo de Freitas Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Landre, Terezinha de Freitas Moreira, 

Rosimeire Santos de Freitas, Rosimar Santos de Freitas, Lenir Carvalho 

Borges, Romes dos Santos Freitas, Ana Flávia Dias Carvalho, Fernando 

Augusto Dias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS LANDRE, Cpf: 04227158834, Rg: 

2.676.126, casado(a), cirurgião dentista. 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: O autor e seu pai, SR. Miguel Honorio de Carvalho, 

eram funcionários do requerido, e receberam como forma de aceerto de 

tempo de serviço prestados o imóvel de propriedade do Sr. Elias. O 

assistido alega que tem a posse de fato desde o ano de 1991, e o utiliza 

para plantação de braquiaria para o gado. O imóvel em questão está 

cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em 

nome do autor,cujo mesmo paga regularmente todos os impostos dele 

gerados. Pois bem, conforme ora se comprova, o Requerente é possuidor 

do referido imóvel, e ora pleiteia a aquisição d apropriedade, por meio da 

presente ação. Ressalta-se que a matricula do imovél denominado 

"Rosário ou Lavrinha", situado neste municipio, com área total de 4.000,00 

has, inicialmente pertencia ao Sr. Elias Landre e ao Sr. Clécio Landre e sua 

esposa Célia Maria Camargo Landre. A parte pertencente ao Sr. Elias era 

de 2.862,60 has. E a parte pertencente ao Sr. Clécio e esposa era de 

1.137,40 has. Ocorre que a parte que pertencia ao Sr. Clécio e esposa foi 

vendida a outros proprietários, e também tem algumas restrições 

(hipotecas e penhoras) como pode ser comprovado pela cópia da 

matricula anexa. Portanto, a parte que pertence ao nosso assistido é 

referente a propriedade do Sr, Elias Landre, que não tem nenhuma 

restrição e nunca foi negociada. Da data da entrada na pose do referido 

imóvel, em julho de 1991 até hoje, já se decorreram mais de 20 anos. 

Portanto, o autor já faz jus ao reconhecimento da usucapião 

extraordinária, por força do disposto no paragrafo único do art.2.028 do 

CC/02 e art 550 do CC/16. Com efeito, o requerente sempre usou o imóvel 

em questão como moradia e para seu sustento, bem como realizar nele 

obras de melhoria, no decorrer destes anos. Assim, estão plenamente 

configurados os requisitos para o reconhecimentoda USUCAPIÃO, razão 

pela qual o requerente postula seja declarado o dominio sobre o imóvel 

objeto da presente.

Despacho/Decisão: Autos do processo nº 353-04.2012.811.0013Código 

nº 64309Vistos.DEFIRO o pedido de busca de endereço do executado 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o 

executado, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços do executado, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de remessa dos autos, para requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal. Na mesma oportunidade, deverá o autor manifestar quanto à 

certidão de fl. 137, no concerne a não localização do confinante Ernesto 

Soares de Carvalho.INTIME-SE e CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz 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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 603-32.2015.811.0013

 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: Andréia Dimas de Souza, PCSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela autora, para o fim de determinar a 

SUSPENSÃO do trâmite do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Escoado o prazo acima fixado, INTIME-SE a requerente, na pessoa de seu 

advogado, para que, em 15 (quinze) dias, requeira o que entender 

pertinente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 513-92.2013.811.0013

 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: Benedita Nunes Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85936 Nr: 3562-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florispina Martins Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88167 Nr: 145-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnobri Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação do pagamento do ofício 

requisitório expedido nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 874-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manfroi e Cia Ltda, Ronie Jacir Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, GABRIEL 

MORAIS BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877-B - OAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora realizada via 

Sistema Bacenjud às fls. 137 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, 

abrimos vistas à parte executada para manifestação, no prazo de dez 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Ribeiro da Silva

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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$ 

553,99 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas (ref. 46). 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$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 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 

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):

 Cod. Proc.: 101425 Nr: 2703-57.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderley Justino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andreas Acevado 

Ibanez - OAB:206.339/SP., João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, Jucelino Adson de 

Souza Filho - OAB:122345/MG.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora negativa via 

Bacenjud às ref. 87 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vistas à parte autora para manifestação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165588 Nr: 2977-16.2018.811.0013

 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: ELISANGELA DE CASSIA AMADOR DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164407 Nr: 2321-59.2018.811.0013

 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: JANDIRA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164846 Nr: 2546-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzenita Aparecida Canuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUZENITA APARECIDA CANUTO, Cpf: 

01253246181, Rg: 1614400-7, Filiação: Geronimo Rodrigues Canuto e 

Euzeneide Maria Canuto, data de nascimento: 18/02/1982, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente. 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: 20/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EUZENITA 

APARECIDA CANUTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 534/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014
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 - Valor Total: R$ 1.535,10 - Valor Atualizado: R$ 1.535,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando certidão de fl. 27, DETERMINO a 

busca de endereço da executada junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135149 Nr: 1484-38.2017.811.0013

 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: Manoel dos Santos Martins

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 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$ 

553,99 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença (ref. 35). 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$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove 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 

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.: 136282 Nr: 2077-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amerildo José Soares de Souza Faria, Juliana Bento de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT, 

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144/O, RAFAEL 

CERQUEIRA SOEIRO DE SOUZA - OAB:68450, Wilza Aparecida Lopes 

Silva - OAB:OAB/MT22117-A

 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$ 

803,00 (oitocentos e três reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ref. 25). 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$ 389,60 (trezentos e oitenta e nove 

reais e sessenta 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 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):

 Cod. Proc.: 163983 Nr: 2148-35.2018.811.0013

 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: Cleuzita da Silveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003109-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE CARVALHO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003109-56.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

NEUZA DE CARVALHO LIMA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR 

MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por NEUZA DE 

CARVALHO LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A parte autora narrou, em apertada 

síntese, que era casada com Frederico Manoel de Lima, falecido em 16 de 

fevereiro de 2011, o qual era segurado especial do Instituto Requerido, 

pois trabalhava em regime de economia familiar. Diante disso, afirma que 

há entre a autora e seu falecido cônjuge relação de dependência 

econômica. Relata que, após tentar a sua pensão por morte, através de 

requerimento formulado ao posto de atendimento do Instituto requerido, 

afirmou que teve tolhido o seu pedido de concessão do benefício 

previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar a presente “actio”. Em razão 

disso, requereu a concessão da implantação do benefício em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente citação do 

requerido e, ao final, a procedência de sua pretensão para condenar a 

Autarquia a conceder de forma definitiva o benefício de pensão por morte, 

desde a data do indeferimento do requerimento administrativo. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza 

antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, 

nestes termos: “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”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 
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cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem um dos quais 

impedem a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se a 

cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado, tal como o período temporal de exercício 

efetivo da atividade rural e demais requisitos, tal como a condição de 

dependência econômica da autora em relação ao falecido e a realização 

de atividade em regime de economia familiar, que apenas se obterá por 

ocasião da colheita de provas orais em audiência de instrução e 

julgamento. Destarte, o benefício ora pleiteado somente poderá ser 

concedido após a instrução probatória e análise dos requisitos 

necessários, não sendo possível que se reconheça e se aplique os seus 

efeitos nesta fase processual, uma vez que não há comprovação imediata 

e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 14 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181356 Nr: 9773-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues, Natália Putaré Oliveira 

- menor, Maria Aparecida da Silva Lima, João Batista da Costa, Guibson 

Gonçalves Martins, Guilhermina Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:OAB/MT 8.104, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão temporária formulado pelas investigadas 

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA e NATALIA PUTARE OLIVEIRA 

mantendo-a pelos fundamentos outrora exarados.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público e Advogados Constituídos, estes via DJE.Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 182648 Nr: 10339-69.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rodrigo da Silva, Rogério Souza 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:OAB/MT11702

 Vistos.Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

formulado por JEFERSON RODRIGO DA SILVA, (...) Ademais, o momento é 

inapropriado para discussão de mérito, como pretende a combativa 

Defesa, até mesmo porque, nenhuma das circunstâncias invocadas foi 

comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e 

materialidade que emanam dos autos.Por derradeiro, “em que pese o 

caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e 

vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum 

libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os 

fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de 

ser mantida a segregação cautelar da acusada. Descabe excogitar de 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da 

homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua 

operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o 

claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 

0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal 

como foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar 

restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos 

autos.Cientifique-se o Ministério Pública e a Defesa Técnica, esta via 

DJE.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 183815 Nr: 10837-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaudo Souza Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, Jose Aécio Pires Salomé - OAB:3.111/TO

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo da vara única da comarca de 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, deprecada com a finalidade de 

proceder à citação do acusado EDNAUDO SOUZA VIEIRA, nesta comarca.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente instruída, cumpra-se 

conforme o deprecado.

Após, devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem 

como com os cumprimentos deste Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87543 Nr: 5247-86.2013.811.0013

 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): Miguel Anderson Lourenço Gonzales, Robério 

Souza da Silva, Eduardo Matias Campos, Zulmar Rodrigues dos Santos, 

Jeferson Lourenço Gonzales, Fabio Ryoichi Sakita, Erasmo Gonzalez, 

Kairo Henrique de Freitas, Fabiano Juremeira de Araujo, Willian Rodrigues 

de Freitas, Mizael Pontel da Silva, Marcelo Eigi Sakita, Wilker Rodrigues de 

Freitas, João Machado de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Cristianne Nigro Pimenta - OAB:6674/MT, Etelminio 

de Arruda Salomé Neto - OAB:9869, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705, Fabiano Rezende - OAB:11847-B, Hilton Vignardi Correa 

- OAB:9484, Jose Aécio Pires Salomé - OAB:3.111/TO, KELCIO JÚNIO 

GARCIA - OAB:8169, Marcelo Zagonel - OAB:11504, Ramão Wilson 

Júnior - OAB:11702/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas a defesa técnica dos réus Fabio Ryoichi 

Sakita e Mizael Pontel da Silva para apresentarem razões de apelação ao 

recurso de fls. 3958/3980 e 3956 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 129497 Nr: 7949-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Andrade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.Trata-se de EXECUTIVO DE PENA do reeducando Diego Andrade 

Silva.

Desta feita, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pleito 
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de concessão de prisão domiciliar. Como forma de resguardar o direito à 

saúde do reeducando, DETERMINO que OFICIE-SE o Centro de Detenção 

Provisória, bem como a Secretaria Municipal de Saúde, para que 

providenciem acompanhamento médico adequado ao reeducando, tendo 

em vista a necessidade de consultas periódicas, a cada 30 (trinta) dias, 

DEVENDO SER ENCAMINHADO A ESTE JUÍZO RELATÓRIOS MÉDICOS. Por 

fim, considerando o cálculo de pena que segue anexo, DETERMINO a 

remessa dos autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) 

dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 

7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do 

Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º. Após isso, volte-me para eventual adequação ou 

homologação do cálculo. Cumpra-se. Às rovidências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83183 Nr: 575-35.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rocha Brandão, Pedro Francisco 

Brandão, Dievan Rodrigo da Silva, Rodrigo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838, Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - 

OAB:12561/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 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 ANDERSON RAMOS DOS SANTOS, para que, no prazo legal, 

apresente os memoriais finais em favor de PEDRO FRANCISCO 

BRANDÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 5109-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Narciso Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

Considerando o petitório de ref. 127, bem como os atestados médicos 

juntados, ACOLHO o requerimento formulado pela Defesa, por 

conseguinte, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 17 de 

maio de 2019, às 14h40min.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Advogada Constituída, esta via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181692 Nr: 9937-85.2018.811.0013

 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): Lorena Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOZARTH RIBEIRO BESSA 

NETO - OAB:4390

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO 

A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma vez que a necessidade 

da segregação cautelar restou demonstrada. DO PEDIDO DE 

RECAMBIAMENTONo que tange o pedido de recambiamento para a cidade 

de Manaus/AM, em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO-O, por 

ora, a fim de evitar prejuízos à instrução processual. DO RECEBIMENTO 

DA DENÚNCIA Destarte, havendo indícios suficientes da autoria e 

materialidade, RECEBO A DENÚNCIA, em todos os seus termos, por 

preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

16h00. Considerando que a acusada encontra-se segregada na Cadeia 

Feminina na Comarca de Cáceres/MT, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória para realização de seu interrogatório.As testemunhas deverão 

ser advertidas de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estarão sujeitos ao crime de desobediência e ao pagamento de 

custas das diligências – CPP, arts. 218, 219 e 458. As testemunhas 

arroladas que não residirem nesta Comarca, DETERMINO desde já, a 

expedição de Carta Precatória para realização de suas oitivas – CPP, art. 

222.Requisite-se à Autoridade Policial o laudo definitivo de exame da 

substância apreendida no presente feito, com a máxima urgência.Ciência 

ao Ministério Público e Advogado Constituído, este via DJE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 178202 Nr: 8207-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Isso posto e considerando o desinteresse no prosseguimento, REVOGO 

as medidas protetivas de urgência outrora deferidas e 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, por corolário, JULGO EXTINTA A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII c/c CPP, art. 3º -, sem prejuízo de concessão 

de nova medida, caso postulada justificadamente.Após o trânsito em 

julgado, arquive, com o traslado de cópias reprográficas necessárias para 

os autos da ação penal, caso existente.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”. Publique-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 157716 Nr: 11713-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma de Freitas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Visto.

Ante os comprovantes juntados aos autos (fls. 41, 42, 43 e 73), 

verifica-se que a presente missiva cumpriu sua finalidade. Assim, 

DETERMINO a devolução à origem, com as baixas e anotações de praxe, 

consignando nossas homenagens.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-91.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE LIMA EUGENIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PCG INFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se quanto ao ID 

anterior (16909823).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002486-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(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))

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 

13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO DAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS GILBERTO REDIVO (REQUERIDO)

EDNA GARCIA REDIVO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (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))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA JAICKES PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BARBOSA LAGES PASSOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT0016095A 

(ADVOGADO(A))

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PECINNI YAMADA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEJUNHO FERREIRA DE QUEIROZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 
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audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000468-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados da parte promovente para manifestarem no processo 

quanto a certidão retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRATICA CONSTRUTORA EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELSON ROGER RIQUELME BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE CRISTIELLE PEREIRA OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO MARIN (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SANDOVAL GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JULIO FOGACA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON XAVIER NEPONOCENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 

1000317-32.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 2.270,00 ESPÉCIE: 

[EMPREITADA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RENATO ALVES DA SILVA Endereço: GAIVOTA, 60, 

ALTO DA GLORIA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GERSON XAVIER NEPONOCENO Endereço: SITIO 

NOSSA SENHORA DA GUIA, GLEBA SÃO GONÇALO, ZONA RURAL, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO(A): _____ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento 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: Instrução e Julgamento Sala: Audiência de Instrução 

Data: 26/02/2019 Hora: 13:30 Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Audiência 

de Instrução Data: 23/10/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

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). 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. PONTES E 

LACERDA, 14 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: 1000317-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON XAVIER NEPONOCENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 

1000317-32.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 2.270,00 ESPÉCIE: 

[EMPREITADA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RENATO ALVES DA SILVA Endereço: GAIVOTA, 60, 

ALTO DA GLORIA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GERSON XAVIER NEPONOCENO Endereço: SITIO 

NOSSA SENHORA DA GUIA, GLEBA SÃO GONÇALO, ZONA RURAL, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO(A): _____ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento 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 
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DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Audiência de Instrução 

Data: 26/02/2019 Hora: 13:30 Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Audiência 

de Instrução Data: 23/10/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

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). 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. PONTES E 

LACERDA, 14 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003133-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

(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: 

1003133-84.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VIVIANE TOMAZ DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO 

FEDERAL Consoante entendimento doutrinário (Alexandre Flecha), as 

novas normas específicas relativas ao processamento dos requerimentos 

de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, em caráter 

antecedente, não se afinam com os princípios norteadores, tampouco com 

o procedimento previsto na Lei 9.099/95. Nesse sentido, o encontro 

nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), realizado em Belo 

Horizonte-MG, no período de 25 a 27 de novembro de 2015, aprovou o 

seguinte enunciado nº163: “Os procedimentos de tutela de urgência 

requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 

do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais." Isso 

posto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art.51 da Lei 9.099/95, em razão da inadmissibilidade do procedimento em 

sede de Juizados Especiais Cíveis. PONTES E LACERDA, 14 de dezembro 

de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 2142-93.2016.811.0014

 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: Rael Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Alves da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander da Silva Oliveira 

- OAB:22959, Edmar Gomes de Vasconcelos - OAB:13612/MT

 Por conseguinte, DEFIRO a colheita do depoimento pessoal do autor e réu, 

na forma requestada, bem como a inquirição de testemunhas, razão pela 

qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento 05 de fevereiro de 

2019, às 13h00min (MT). Em vista disso, FACULTO às partes a 

apresentação do respectivo rol de testemunhas, em 10 (dez) dias, caso 

ainda não tenham feito, sob pena de preclusão.Nos termos do art. 455, do 

NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das partes para que intimem as 

testemunhas arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designada, 

independente de prévia intimação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68474 Nr: 1412-19.2015.811.0014

 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: Dalvanira Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11065-A/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:OAB/SP 228.213

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26457 Nr: 435-37.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSL, MPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 
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Neto - OAB:/MT 3.777

 Certifico quer 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.: 61512 Nr: 1202-70.2012.811.0014

 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: Luzinete Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pestana - 

OAB:3561-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quer procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68674 Nr: 1501-42.2015.811.0014

 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: Maria José de Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quer procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62304 Nr: 588-31.2013.811.0014

 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: Domingas Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quer procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63251 Nr: 1422-34.2013.811.0014

 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: Maria Cavalcante de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico quer procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67155 Nr: 761-84.2015.811.0014

 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: Maria Venceslau de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quer procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75560 Nr: 1292-05.2017.811.0014

 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: Ailton Maciel de Macedo, Jussimário Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Farias Pinto, Paulo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa de Oliveira Pinto - 

OAB:/MT 21991-O, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB:19.456/MT

 Certifico que em cumprimento ao despacho fl.41 procedo a intimação da 

parte requerida para no prazo legal, apresentar as provas que pretende 

produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 2048-14.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Certifico que a impugnação a contestação acostada nos autos é 

tempestiva.

Certifico ainda que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77156 Nr: 2050-81.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77159 Nr: 2052-51.2017.811.0014
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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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 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.: 77155 Nr: 2049-96.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:/MG 

- 63.440

 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.: 77150 Nr: 2045-59.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-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.: 77151 Nr: 2046-44.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 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: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 Certifico que procedo a intimação da parte requerente para no prazo 

legal, impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79165 Nr: 694-17.2018.811.0014

 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: Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Sophia Borges Farias, Pabulo Diego de 

Lara Ferreira, Paulo Cesar Noleto Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte requerente para no prazo 

legal, promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 624-97.2018.811.0014

 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: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22093 Nr: 1085-89.2006.811.0014

 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: Maria Aparecida Chaves da Cunha, Djalma Alves da 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 204-97.2015.811.0014

 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: Nair Batista Rosa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71564 Nr: 1358-19.2016.811.0014

 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: Sebastiana Cândida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1322-11.2015.811.0014

 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: Dalva Nascimento Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:MT 15.758-A

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68585 Nr: 1454-68.2015.811.0014

 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: WANDERSON MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 991-92.2016.811.0014

 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: Florinal Vieira Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonia Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333/MT, Daniel F França Silva - OAB:243214

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78748 Nr: 510-61.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78750 Nr: 512-31.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 513-16.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2627 Nr: 173-39.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trifon Kuzmin e Fevrusa Kulikava Kuzmin, 

Fevrusa Kulikava Kuzmin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Crema - OAB:2.860-A, 

Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28124 Nr: 629-03.2010.811.0014

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, do retorno dos 

autos a este juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 695-80.2010.811.0014

 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: Nutrifrigo Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaldivar Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Marianna Ramos de Oliveira - 

OAB:23.546/0 OAB/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 632 Nr: 23-92.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selênio de Oliveira Naves, Luiz José Simões de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiana Milhomens 

Gonçalves - OAB:1.260-b/TO, Joaquim Martins de Siqueira Neto - 

OAB:/MT 3.777, Sandro Paulo Sagaz - OAB:MG 116.358, Tomé 

Pereira Filho - OAB:MG 96.290

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo legal, 

apresentar as contrrrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 883-29.2017.811.0014

 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): Jane Maria Sanches Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para o fim de CONDENAR a requerida JANE 

MARIA SANCHES LOPES ROCHA em razão da prática de ato de 

improbidade administrativa descrito no art. 11, caput e inciso II, da Lei nº 

8.429/92, à sanção de pagamento de multa civil de cinco (05) vezes o 

valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

três (03) anos.Por conseguinte, CONDENO, também, a requerida ao 

pagamento das custas processuais. No entanto, DEIXO de arbitrar 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie, uma vez que ação foi 

promovida pelo MPE/MT.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78696 Nr: 483-78.2018.811.0014

 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): Gilberto Luis Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte 

denunciada, via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) 

para que apresente as alegações finais nestes autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, conforme decisão de fls 240.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25518 Nr: 805-50.2008.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vieira Dantas, Leodeniz Oliveira 

Rodrigues, Marcos Vinícius Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luiz Carlos Rezende - 

OAB:OAB/MT 8987B

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77977 Nr: 134-75.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eugenio Florentino de Araujo Junior, 

Dirce Florentina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Roberto Moreira Lima - 

OAB:MT-10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Ausiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69956 Nr: 425-46.2016.811.0014

 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: Valdemir Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Ausiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76047 Nr: 1512-03.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A., Juízo de Direito da 3ª Vara 

Especializada do Direito Bancário de Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantoani & Mantoani Ltda, Yuri de Brittes 

Mantoani, Vilamir Jose Mantoani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora via advogados, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial Justiça, para o cumprimento 

do Mandado de Citação, conforme Portaria n.º 29/2015/DF do Fórum de 

Poxoréu, sendo que o referido pagamento deverá ser efetuado através do 

recolhimento de guia própria a ser emitida através do site: 

www.tjmt.jus.br, devendo ser observado o endereço onde a parte 

requerida será citada, juntando-se comprovante nos autos, pelo prazo 

fixado na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76004 Nr: 1507-78.2017.811.0014

 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: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eugenio Florentino de Araujo Junior, 

Jovilina Dias de Jesus, Dirce Florentina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pitter Johnson da Silva 

Campos - OAB:/MT - 15980, Yann Dieggo Souza Timótheo de 

Almeida - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimaçãi da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-28.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EUSEBIO RODRIGUES REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000718-28.2018.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

fora andtecipada para o dia 04/02/2019, às 14h30min, vez que na data 

aprazada (04/03/2019) será Feriado (Carnaval). POXORÉO, 14 de 

dezembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000337-60.2018.8.11.0033

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:

WILLIAN RODRIGUES CARDOSO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O: Certifico, que em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO em que é parte AUTORA – BANCO BRADESCO 

S.A – REQUERIDA – WILLIAN RODRIGUES CARDOSO, eu compareci ao 

endereço indicado e ali estando DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E 

APREENSÃO: em nome de WILLIAN RODRIGUES CARDOSO, endereço 

Rua Rio Grande, 432, em face de não ter localizado o bem, o mesmo não 

residir no endereço indicado, segundo informação de sua mãe Sra. Floraci 

de Fatima Rodrigues a qual reside no endereço mencionado informou que 

o mesmo mudou para Nova Mutum-MT, trabalha numa empresa que instala 

internet Rural, mas não sabe endereço e nem o nome. Devolvo mandado 

para que sejam tomadas as devidas providencias. Dou fé. São José do Rio 

Claro, 14 de setembro de 2018. Elizabete Palmeira Dresch Oficiala de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000515-09.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DO ARINOS LTDA ME - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT0005862A (ADVOGADO(A))

DIEIMES BORTOLOTTI OAB - 927.923.320-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que se 

manifeste sobre a correspondência devolvida, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Vistos,

Intime-se a representante do Ministério Público, bem como o defensor do 

acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, nos 

termos do art. 422 do CPP.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 1154-49.2015.811.0033

 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: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976

 Intimo as partes para que, no prazo legal, manifestem-se acerca das 

testemunhas não encontradas, conforme carta precatória de fls. 174/180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 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: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

WILMAR EDIO MANEIRA, LIANE RAMBO MANEIRA, FRANCISCO CARLOS 

RIBAS MARCONDES, CLENICE APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1887-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR, 

WALQUIRIA SILVA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do 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 o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19176 Nr: 953-38.2007.811.0033

 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: JOANA D'ARC MASCHIO 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: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca dos cálculos de fls. 152/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20695 Nr: 538-21.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JOSÉ RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31606 Nr: 2362-10.2011.811.0033

 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: ANÉSIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 1037-53.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 35, intimo a parte 

autora para que, no prazo legal, impulsione o feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60982 Nr: 2136-63.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, JOSÉ MARIA MARIANO, ISRAEL 

BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOVINSKI, PATRICIA BRITO 

MARTA, WEDSON RODRIGUES FEITOSA, EVANDRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209/MT, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT, 

REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT, RÔMULO NOGUEIRA 

DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, constata-se que a testemunha arrolada na 

denúncia Jefferson Aliendes Lhopes dos Santos não foi intimada para 

comparecer na solenidade processual designada para 18-12-2018, 

conforme certidão de fl. 877.

2. REDESIGNO, por isso, a audiência de instrução e julgamento em 

continuação, unicamente, para oitiva da testemunha arrolada na denúncia 

Jefferson Aliendes Lhopes dos Santos para o dia 26 (vinte seis) de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências

a. INTIME-SE a testemunha Jefferson Aliendes Lhopes dos Santos 

[endereço de fl. 839] para comparecimento na audiência.

b. INTIMEM-SE, via DJe, os advogados constituídos dos réus.

c. CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61851 Nr: 30-94.2016.811.0033

 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

 PARTE AUTORA: ELEMAR JOSE KROETZ, GCADSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA JAQUELINE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o requerente, através de seu advogado para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas manifestar-se sobre o pleito de fls. 188/190.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 511 de 730



b) Após, dê-se vista ao Ministério Público.

2. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 1851-70.2015.811.0033

 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: ESPOLIO DE ROGERIO FUHR - REPRESENTADO POR: 

ADILES FUHR, ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - 

OAB:9988/MT, MAYRA CORADI BRAGA - OAB:14243

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30270 Nr: 1024-98.2011.811.0033

 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

 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. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o devedor para apresentar os bens localizados pelo Sistema 

RenaJud (fl. 47) à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 

(cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V e 

parágrafo único do CPC.

b) Indicada a localização, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, 

intimando-se, ainda, o executado quanto aos termos de penhora e 

avaliação.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80874 Nr: 1943-43.2018.811.0033

 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: JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias querendo, 

impugnar a contestação e documentos apresentados às fls. 64/71, 

manifestando-se, inclusive, quanto à proposta de redução de alimentos 

proposta pela parte requerida.

b) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70000 Nr: 1112-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KOLODZIEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA KOLOGI, ESPÓLIO DE 

ANTONIO KOLOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que já decorreu o prazo postulado pelo inventariante às 

fls. 99/104, intime-o, através de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar documentos comprobatórios acerca da existência de 

dívidas em nome dos de cujus, bem como comprovar nos autos o efetivo 

pagamento do ITCD, sob pena de remoção do encargo de inventariante.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83345 Nr: 2837-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca de fls. 13, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67425 Nr: 3049-11.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI DO NASCIMENTO MONASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de VALDINEI DO NASCIMENTO 

MONASKI.

 Petição de fl. 22 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 22], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70265 Nr: 1273-39.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILEIA NEVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de JOCILEIA NEVES MOREIRA.

 Petição de fl. 14 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 14], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 2020-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER, 

ADAM FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o complemento do pagamento de diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 507,76 (quinhentos e sete reais, e 

setenta e seis centavos)tendo em vista que foi efetuado primeiramente o 

valor de R$ 30,00 (trinta reais) na primeira tentativa, e R$ 112,24 (cento e 

doze reais, e vinte e quatro centavos) sendo o valor correto (total) de R$ 

650,00 (seissentos e cinquenta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69501 Nr: 796-16.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE FATIMA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de PATRICIA DE FATIMA TOME.

 Petição de fl. 16 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 16], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65660 Nr: 2098-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, JOÃO JULIO CESAR VALENTINI, ADEMIR 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de USIBRÁS – USINA 

BRASILEIRA DE BORRACHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Petição de fl. 19 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 19], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 
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JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 1560-65.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROSSETTO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de FABIO ROSSETTO DA SILVA.

 Petição de fl. 10 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 10], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71081 Nr: 1716-87.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO AGOSTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de EDVALDO AGOSTINHO DOS 

SANTOS.

Petição de fl. 09 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 09], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 186-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 87, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80232 Nr: 1657-65.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS GROSKO STEFANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de TEREZINHA DE JESUS GROSKO 

STEFANES.

Petição de fl. 12 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 12], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 
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inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70262 Nr: 1270-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIANE ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de ELISIANE ARANTES VIANA.

Petição de fl. 15 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 15], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71082 Nr: 1717-72.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FAUSTINO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de VICENTE FAUSTINO MILAN.

Petição de fl. 10 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 10], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 656-16.2016.811.0033

 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

 PARTE AUTORA: ROZENIL GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Decisão de fls. 421, item 2, requerendo o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80008 Nr: 1556-28.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMARA ARANTES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de JOCIMARA ARANTES BEZERRA.

Petição de fl. 09 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 09], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 
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estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80011 Nr: 1559-80.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIYUBEI KISABURO OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de KIYUBEI KISABURO OHARA.

Petição de fl. 09 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 09], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31589 Nr: 2345-71.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de MARIA JOSÉ DE SOUZA.

Petição de fl. 54 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 54], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67758 Nr: 3254-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA.

 Petição de fl. 21 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 21], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67759 Nr: 3255-25.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO THIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de GENÉSIO THIEL.

 Petição de fl. 17 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.
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É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 17], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69194 Nr: 652-42.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON AQUINO DE SOUZA, VILSON A DE 

SOUZA IND. COM. DE MÓVEIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VILSON A DE SOUZA 

IND. COM. DE MÓVEIS ME.

 Petição de fl. 20 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 20], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68901 Nr: 451-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMARA LIDIA SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de ZILMARA LIDIA SCHLOSSER.

 Petição de fl. 20 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 20], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65291 Nr: 1803-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CRISTINA ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de ROSANGELA CRISTINA ALMEIDA 

BRITO.

 Petição de fl. 31 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 31], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 
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referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79872 Nr: 1490-48.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUIJO TAKAYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGA - MT em desfavor de FUIJO TAKAYA.

Petição de fl. 10 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 10], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66802 Nr: 2739-05.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CANDIDO

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 94, requerendo o que for de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-18.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000786-18.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Aposentadoria Invalidez ou Auxílio Doença Requerente: Ivair Custodio 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. O 

Requerente interpôs recurso de embargos de declaração (Id. 16793455) 

contra a decisão (Id. 16709678) que deferiu o pedido de tutela provisória 

de urgência antecipada, para determinar que o INSS implante/reimplante o 

benefício de auxílio-doença em favor do Requerente, no valor 

correspondente a 91 % de seu salário de benefício, ressalvado o disposto 

no art. 33 da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

intimação. A Embargante afirma, em síntese, que o ato judicial hostilizado é 

omisso quanto ao período de duração da tutela de urgência, fato que 

conduzirá o INSS a implantar o benefício por 120 (cento e vinte) dias, a 

teor do art. 60, § § 8º e 9º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Requer 

o acolhimento do recurso para, complementando a decisão objurgada, que 

a tutela provisória de urgência seja deferida até a sentença ou até o 

resultado da perícia judicial. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. Infere-se do comando inserto no artigo 1.022, do Código de Processo 

Civil de 2015, que cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz 

(de ofício ou a requerimento), bem como para corrigir erro material. 

Analisando-se o teor do ato judicial hostilizado, não se verifica a alegada 

omissão, porque em se tratando, como no caso, de decisão que defere a 

tutela provisória, sua eficácia persiste enquanto em trâmite o processo, a 

teor do art. 296, do CPC/2015. Isto é, dura enquanto não tiver sido julgado 

o pedido inaugural com cognição exauriente, momento em que, seja em 

favor ou contra o autor do processo, cessa os efeitos da tutela provisória 

concedida, pois substituída pela tutela final. Nessa linha de intelecção, 

eventual ilegalidade do decisum, no particular, deve ser remediada pelos 

meios impugnativos aptos a tal mister, não servindo os aclaratórios, nessa 

específica hipótese dos autos, a sarar o vício processual noticiado. 3. 

Ante o exposto, DESPROVEJO os Embargos de Declaração de Id. 

16793455, ante a inexistência da alegada omissão na decisão hostilizada 

e, por conseguinte, mantenho a decisão que concedeu a tutela provisória 

de urgência antecipada (Id. 16709678). 4. Publique-se e cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 14 de dezembro de 2018. (documento assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WILLIAM SOUZA COSTA (REQUERIDO)

CHARLES WILLIAM SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que deixei de Designar Audiência de Conciliação, pois o endereço 

informado é o mesmo já informado nos autos, inclusive já houve a 

citação/intimação conforme AR juntado na ID 16675858 e recebido em 

30/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-57.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AILDA SOARES PONSIO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SANTOS TORRES (REQUERIDO)

JC VEICULOS (REQUERIDO)

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

OSVALDIR APARECIDO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

WANDERSON PONTES ADAO (TESTEMUNHA)

FELIPE SANTOS TORRES (TESTEMUNHA)

MARCOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, e em consonância com a Ordem de Serviço nº. 001/2018 de 04 de 

dezembro do mesmo ano, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

REDESIGNAR Audiência de Conciliação para o dia 12 de abril de 2019, às 

14h:40 horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 14 de dezembro de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAIXAO DANIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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 REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 15:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 14 de dezembro de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINDO DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000117-62.2018.8.11.0033 AUTOR: ROZINDO DE SOUZA 

ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 14756547). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINDO DE SOUZA ALVES (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))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR POMPEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000116-77.2018.8.11.0033 AUTOR: VALMOR POMPEU DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 13602980). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR POMPEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-42.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MIGLIORINI MARCHETTI OAB - SP354655 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000183-42.2018.8.11.0033 AUTOR: CLARICE RODRIGUES 

CAMARGO REQUERIDO: SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA - ME SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora 

devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência 

designada de conciliação (Id. 14051558). Assim, a ausência do autor na 

audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo 

extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos 

documentos que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo 

nos autos, às suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as 

custas e despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 

9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-42.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MIGLIORINI MARCHETTI OAB - SP354655 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000183-42.2018.8.11.0033 AUTOR: CLARICE RODRIGUES 

CAMARGO REQUERIDO: SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA - ME SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora 

devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência 

designada de conciliação (Id. 14051558). Assim, a ausência do autor na 

audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo 

extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos 

documentos que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo 

nos autos, às suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as 

custas e despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 

9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-40.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000209-40.2018.8.11.0033 AUTOR: ALAN JUNIOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência designada 

de conciliação (Id. 14050616). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-40.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HALISSON VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000230-16.2018.8.11.0033 AUTOR: HALISSON VICENTE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 14742704). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 11 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HALISSON VICENTE DA SILVA (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))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000017-44.2017.8.11.0033 AUTOR: VALDECIR MEDEIROS 

- ME REQUERIDO: WALISON MARTINS DE AZEVEDO SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 14415962). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000155-74.2018.8.11.0033 AUTOR: SOLANGE MAXIMO 

DA SILVA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que 

embora devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a 

audiência designada de conciliação (Id. 13820793). Assim, a ausência do 

autor na audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. 

Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados 

e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-67.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WELLI REGINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000246-67.2018.8.11.0033 AUTOR: WELLI REGINA DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 14183191). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 2 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-67.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WELLI REGINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-58.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64454 Nr: 537-36.2018.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAILDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, MUNICÍPIO DE 

VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

resolvo o mérito e julgo procedente o pedido inicial, ratificando a liminar 

anteriormente deferida (fls. 35/37), para reconhecer o direito da impetrante 

a licença para qualificação profissional em nível de doutorado com 

vencimento integral.Sem custas e honorários advocatícios (Súmula n° 512 

do Supremo Tribunal Federal).Estando pendente de julgamento o Agravo 

de Instrumento 1003781-06.2018.8.11.0000, comunique o relator Des José 

Zuquim Nogueira o teor deste decisum.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da lei. 12.016/09. Assim, 

decorrido o prazo para recurso voluntário, enviem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Vila Rica/MT, 13 de dezembro de 2018.Carlos Eduardo de 

Moraes e SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20964 Nr: 1221-39.2010.811.0049

 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: JOÃO LEMES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador rural João Lemes de Morais com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 02/06/2016 - (fl. 145), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 487, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. Suma para implantação: João Lemes de Morais, brasileiro, 

divorciado, rurícuola, RG n.° 3156505/2ª SSP/GO, CIC n.° 004.563.781-46, 

nascido em 22/01/1950, natural de Iporá/GO, filho de , residente e 

domiciliado no Projeto de Assentamento Reunidas II, cidade de Santa 

Terezinha/MT, Comarca de Vila Rica/MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 02/06/2016.Correção monetária pelos índices previstos no manual 

de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, 

até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. Juros moratórios aplicáveis à espécie serão 

de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas 

eventualmente vencidas antes da entrada em vigor da Lei n.° 11.960/2009 

(01/07/2009), a partir de quando, conforme cada prestação se tornar 

devida, os juros de mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de 

outro índice percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas 

de poupança que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. 

Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei Estadual de custas n.° 

7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do item 2.14.5 da CNGC.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 14736 Nr: 769-37.2011.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Müller, Joaquim Caitano de Araujo, Jesuita de 

Araújo e Silva Caitano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46.256/PR, Fabiane Tagliari - OAB:64.033/PR, Fernanda Tagliari - 

OAB:50.097/MS, Mario Krieger Neto - OAB:42.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius 

Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos Mota - OAB:19.615, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333, 

Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz Carlos 

Cáceres - OAB:26.822-B, Marcelo Salvi - OAB:40989, MT JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8.656, William José - OAB:

 Vistos etc.

Expeço o Alvará nesta data dos valores incontroversos.

No mais, cumpra-se decisão de fls. 713.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, 13 de dezembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57386 Nr: 1482-65.2018.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMM, ECDSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCdAG, FBGDS, FDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Rodrigues 

Corniani - OAB:2889/MT

 Código nº: 57386

DESPACHO/MANDADO.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c/c exoneração de alimentos, 

proposta por VITOR MOCKER MARQUES e ELAINE CRISTINA DA SILVA 

MOCKER MARQUES objetivando a guarda de EDUARDO GABRIEL DE 

ANANIAS GOMES DOS SANTOS, nascido em 6/6/2010, filho de Fabíola 

Borba Gomes dos Santos e Fabio de Ananias.

É o relatório. Decido.

I - Da Emenda à inicial.

Intime-se os requerentes para que no prazo de 15(quinze) dias emendem 

à inicial, a fim de constar os responsaveis legais do menor no polo passivo 

da ação, bem como sua qualificação e respectivos endereços, sob pena 

de extinção. Após conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50299 Nr: 2274-53.2017.811.0035

 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: Fabricio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Claudinei Singolano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 17683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12870 Nr: 85-49.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aruanna Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avon Cosmesticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, Rodrigo Nunes - OAB:144766/SP

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por ARUANNA SILVA LIMA, 

em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA, todos já qualificados nos 

autos.

 Conforme deposito de fls.184 acostada aos autos, o executado informou 

a quitação do débito.

 Fundamento e decido.

Considerando-se o deposito de fls.184 informando a quitação do débito, 

de rigor a extinção da ação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução com resolução do 

mérito.

Expeço alvará de levantamento nesta data.

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.

Alto Garças/MT, 13 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58553 Nr: 1905-25.2018.811.0035

 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): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

prosseguimento, mormente em relação ao que consta na certidão de oficial 

de justiça - REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32383 Nr: 691-72.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão/Ofício n°. 42/2018

 I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 II - Intime-se a Fazenda Pública para que apresente impugnação no prazo 

de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do NCPC.

 III - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14522 Nr: 557-16.2011.811.0035

 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): Roland Trentini, Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - 

OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos ao requerido para que promova sua imediata 

devolução em Cartório, sob pena de adoção das providências legais, 

considerando o prazo excessivo da carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50422 Nr: 2321-27.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão de Menores (Tutela 

de Urgência) com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars ajuizada por 

Juliana Dourado Ribeiro em face de Alan Jordão dos Santos.

Verifica-se que este Juízo decidiu postergar a análise do pedido liminar 

realizado pela requerente para após a apresentação de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo e relatório pelo Conselho 

Tutelar nos autos sob n°. 50411 (Ação de Modificação de Guarda com 

Pedido de Tutela de Urgência).

Contudo, a requerente interpôs agravo de instrumento requerendo a 

análise do pedido de modo imediato, o qual restou prejudicado face à 

realização de acordo nos autos sob n°. 50411.

Em que pese haja naqueles autos informação de que o acordo realizado 

entre as partes fora descumprido, verifica-se que no dia 16 de outubro de 

2018 nos autos cod 50411, a ora requerente informou que as menores se 

encontram sob sua guarda.

Portanto, verifica-se a perca do objeto do presente feito, pois que atingido 

o fim para qual a demanda fora ajuizada, restando, supervenientemente, 

inexistente o interesse processual da presente ação.

Diante do exposto, em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46288 Nr: 188-12.2017.811.0035

 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: ALEXANDERSON RODRIGUES MENDES

 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:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação apresentada na REF. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59336 Nr: 2175-49.2018.811.0035

 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: MARLENE DE FATIMA DA SILVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.[...] III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOAcerca 

da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.IV – Da Tutela de UrgênciaDe acordo com 

o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das 

alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado 

útil do processo.No caso em apreço, a parte autora alega que preencheu 

os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural, portanto requer liminarmente a implantação do benefício, pesem as 

alegações da parte autora, verifica-se que pedido liminar confunde-se 

com o mérito da ação.Outrossim, a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações. Desse modo, 

vislumbra-se a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo ao autor, malgrado a inexistência da probabilidade do direito 

invocado, conforme já elencado, eis que requisitos cumulados para a 

obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC.Ademais, 

num juízo de cognição sumária, não há elementos visíveis primo ictu oculi 

que evidenciem a veracidade dos fatos alegados, restando, neste 

momento, prematuro o deferimento da liminar pleiteada na exordial, 

embasada no dever de cautela do juízo.V – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISApós, conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do 

processo à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59005 Nr: 2071-57.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ferreira Veras Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO JOSÉ BOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre os 

documentos juntados na certidão do oficial de justiça, consistente em 

comprovantes de depósitos do valor devido, apontando, assim, os termos 

de seu prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38020 Nr: 515-25.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia proposta por V. M. 

A. V. e V. A. V., devidamente representados por sua genitora Sirleia Rosa 

Alves Vicentin, em face de Pedro Magno Vicentin, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

À Ref. 32 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

 É o relato do necessário.

Vieram-me os autos conclusos.
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Fundamento e Decido.

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o Exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de referência 32, no 

que concerne ao presente feito.

Por oportuno, considerando que o executado efetuou o pagamento da 

totalidade do débito exequendo, conforme informação constante no 

acordo assinado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução de 

alimentos que M. A. V. e V. A. V., representados por sua genitora Sirleia 

Rosa Alves Vicentin, move contra Pedro Magno Vicentin, com fundamento 

no artigo 924, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Estendo a gratuidade da justiça anteriormente deferida à parte exequente, 

conforme se vê à referência 3, para parte executada.

 Honorários advocatícios conforme acordado.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35897 Nr: 1543-62.2014.811.0035

 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: PMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 Ante o Exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de referência 60, no 

que concerne ao presente feito, e, consequentemente, JULGO EXTINTA 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a ação de divorcio litigioso c.c separação 

de bens, regulamentação de guarda e visitas e pensão alimentícia que 

Pedro Magno Vicentim move contra Sirleia Rosa Alves, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea ‘b”, do Código de Processo Civil.Sem custas. 

Honorários conforme pactuado.Certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado desta sentença, nos termos do art.1.000, § único, CPC. Após o 

transito em julgado, em nada sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe.Ciência ao Ministério Público.P. R. I.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58839 Nr: 2011-84.2018.811.0035

 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: Ivo Luiz Ruaro, Marta Maria Zanchet Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, João 

Rodrigues de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS

Rua Dom Aquino Nº 383 – Centro / Fone (0**) 66 471-1559 ou 2508

DECISÃO.

Vistos em correição.

CITEM-SE com prazo de (15) quinze dias, os requeridos dos termos da 

ação e para responder, querendo, a ação, sob pena de presumirem-se 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial, com a advertência grafada 

no artigo 344 do CPC.

No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do CPC.

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação.

Por fim, ao Ministério Público.

No mais, tendo em vista que os requerentes atribuíram o valor da causa 

em R$30.000,00(trinta mil reais), intime-os para que aditem a inicial no 

prazo de 05 (cinco) dias corrigindo o referido valor atribuído e, em 

seguida, recolham a diferença das custas judiciais, visto que, o objeto da 

presente trata-se de terreno de grande extensão (314,40m2), bem como 

se encontra em localização privilegiada, devendo-se o valor da causa 

assim adequar-se à pretensão, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO COELHO DA SILVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56670 Nr: 1228-92.2018.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo de Almeida Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credor Desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - 

OAB:18679/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA promovida por RODRIGO DE ALMEIDA PAIVA em 

face dos CREDORES DESCONHECIDOS dos cheques de números 28, 37, 

38 e 39, do Banco Bradesco S.A., Conta Corrente nº 25113, Agência nº 

1457.

A parte autora alega que emitiu 08 (oito) cheques, todos no valor de 

135,00 (cento e trinta e cinco reais), para a empresa que prestou serviços 

de fotos e filmagem do parto de seu filho. Dessas 08 (oito) folhas de 

cheques, 04 (quatro) foram devidamente pagas. Todavia, devido a um 

problema de saúde de seu filho que acabara de nascer, do qual demandou 

recursos superiores a sua capacidade financeira, o autor deixou de 

cumprir muitos pagamentos de títulos que estavam em seu nome, incluindo 

os 04 (quatro) cheques restantes.

Que após se estabilizar financeiramente, o autor adimpliu seus 

compromissos financeiros que estavam atrasados. Porém, as folhas de 

cheque de números 28, 37, 38 e 39, do Banco Bradesco S/A, Agência 

1457, Conta Corrente nº 25113, que emitiu à Empresa de Fotos e 

Filmagem, não foram localizadas, pois a Empresa repassou esses 

cheques, dos quais não estavam nominados.

Que desde então, o autor vem percorrendo vias inexitosas para 

localização dessas folhas de cheque, esgotando assim, toda e qualquer 

alternativa de efetuar os pagamentos.

Postula tutela de urgência para remover o seu nome de órgão de proteção 

ao crédito e cadastro de inadimplentes, e pleiteia pela realização de 

depósito judicial.

Recolheu-se as custas à ref. 08 dos autos.

É o relatório. Decido.

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA

 De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço os cheques pendentes de pagamento foram 

transmitidos a terceiros, não tendo o autor conhecimento de quem seja o 

referido credor , não sabendo onde o mesmo se encontra.

Comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, por meio 

dos cheques de nº 28, 37, 38 e 39, do Banco Bradesco S.A., Conta 

Corrente nº 25113, Agência nº 1457, todos no valor de R$ 135,00 (cento e 
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trinta e cinco reais), emitido pelo autor, para o pagamento da dívida, 

cheques estes que foram pós datado, aliado ao fato de que 

demonstrou-se nos autos a impossibilidade do pagamento e o desejo do 

devedor, ora autor, em satisfazê-lo.

Ademais, verifica-se que a situação vivenciado pelo autor ocasionou a 

negativação do seu nome (certidão de protesto – ref. 02), o que corrobora 

com as alegações do requerente, reafirmando o fumus boni iuris.

Outrossim, no caso em tela, o requerente pleiteia antecipadamente apenas 

que seja determinada a abstenção/exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o direito da requerida, 

ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do processo, já que, 

em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da medida.

 O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, pois a 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, comprometendo 

a capacidade de compra da grande maioria dos brasileiros.

 Nesse contexto, é adequado que a parte autora não permaneça com o 

seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, tendo em vista os 

prejuízos que a medida pode ensejar, privando-a do acesso ao crédito em 

geral.

Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO a medida liminar 

pleiteada de modo a suspender a inscrição dos dados da parte autora 

RODRIGO DE ALMEIDA PAIVA do cadastro de emitentes de cheques sem 

fundo (CCF), com relação aos títulos descritos à ref. 02.

No mais, intime-se a parte autora para efetuar o depósito do valor de 

676,86 (seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) 

referente aos cheques, no prazo de 05 (cinco ) dias sob pena de 

revogação da liminar, bem como promova-se a citação dos credores por 

edital para que levantem o depósito ou caso queiram ofereçam 

contestação, advertindo-se que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de vera cidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias 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.

Cumpra-se.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56670 Nr: 1228-92.2018.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo de Almeida Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credor Desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - 

OAB:18679/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que tome ciência e cumpra a decisão 

liminar a seguir reduzida: Com essas considerações e fundamentos, 

CONCEDO a medida liminar pleiteada de modo a suspender a inscrição dos 

dados da parte autora RODRIGO DE ALMEIDA PAIVA do cadastro de 

emitentes de cheques sem fundo (CCF), com relação aos títulos descritos 

à ref. 02. No mais, intime-se a parte autora para efetuar o depósito do 

valor de 676,86 (seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis 

centavos) referente aos cheques, no prazo de 05 (cinco ) dias sob pena 

de revogação da liminar, bem como promova-se a citação dos credores 

por edital para que levantem o depósito ou caso queiram ofereçam 

contestação, advertindo-se que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de vera cidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57754 Nr: 1618-62.2018.811.0035

 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: ALZIRA CLEMENÇA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMÉLIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos termos da Lei 

1060/50 a requerente.

Citem-se pessoalmente aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel (art. 246, 

§ 3º, do CPC).

Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 257 do CPC), citem-se os 

réus em lugar incerto e os eventuais interessados (art. 259, I, do CPC).

Por via postal, intimem-se, para manifestar na causa em relação a 

(in)existência de interesse no caso em análise, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.

 Dê-se vista dos autos ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59013 Nr: 2076-79.2018.811.0035

 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: ANTONIO COUTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudolf Thomas Maria Aernoudts

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:11010/B

 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 para audiência designada, 

por meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do 

Oficial de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59225 Nr: 2151-21.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o devedor para em 03 (três) 

dias, pagar o débito alimentar remanescente no valor R$ 13.566,28 (treze 

mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme 

cálculo de ref. 02, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de penhora e avaliação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59013 Nr: 2076-79.2018.811.0035

 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: ANTONIO COUTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudolf Thomas Maria Aernoudts
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, entendo necessária a designação de audiência de 

justificação, sobretudo para que advenham aos autos melhores elementos 

para apreciar o pedido liminar formulado, uma vez que as alegações 

contidas na petição inicial e documentos juntados não se mostram 

suficientes para formação de juízo de convicção.Assim, designo audiência 

de justificação para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 09h00min.Determino 

à parte que, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente 

decisão, depositem em cartório o rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, nos termos do que preconiza o artigo 450 do Código de 

Processo Civil.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, do CPC).A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, caso a testemunha não compareça, será presumido que a parte 

desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do CPC).Defiro os 

benefícios do art. 212, 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.Intimem-se os requeridos para comparecerem à audiência, 

constando que o prazo para contestar a presente ação será contado da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos termos do 

artigo 564, parágrafo único do NCPC. Tendo em vista que a requerente 

atribuiu o valor da causa em R$10.000,00(dez mil reais), intime-a para que 

adite a inicial corrigindo o referido valor atribuído e, em seguida, recolha a 

diferença das custas judiciais, visto que, a presente demanda trata de 

grande extensão de terra (200.3351ha) e o valor da causa deve 

adequar-se a pretensão, sob pena de extinção.Às providências. 

I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-56.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA ROSA ALVES VICENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 14h:30min. Alto Garças, 14 de dezembro de 2018. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000324-78.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SCHLATTER (REQUERIDO)

LUIZ RENATO ZAPPAROLI (REQUERIDO)

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000324-78.2018.8.11.0092. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: LUIZ RENATO ZAPPAROLI, ELIZABETH SCHLATTER, 

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI, BRUNA SCHLATTER 

ZAPPAROLI Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como 

mandado. Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição. ALTO TAQUARI, 12 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000329-03.2018.8.11.0092

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:

LUIZ ANTONIO ALVES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000329-03.2018.8.11.0092. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO ALVES LEITE INTIME-SE a parte autora, via 

DJE, para que recolha as custa e taxas judiciais. Após, retornem os autos 

conclusos para apreciação do pedido liminar. ALTO TAQUARI, 14 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-18.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA PELIZON BRIANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEIDER PAULO MENDONCA BARBOZA OAB - GO36862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, 

que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais 

de Justiça, por meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (aba 

Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o fim de intimar a 

parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato. Alto Taquari - MT, 14 

de dezembro de 2018. Everton D. F. Cerantes Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50637 Nr: 2243-22.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 Trata-se de Ação de Modificação de Guarda ajuizada por Robson Aloísio 

Soares de Souza em face de Roseane dos Santos Barros, todos 

devidamente qualificados, onde o autor visa obter a guarda do menor José 

Robert de Souza Barros.
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Conforme manifestação de fls. 51/52, as partes entabularam acordo, onde 

ficou pactuado que a guarda do menor ficará com o requerente, e que por 

consequência deixará de pagar o valor de pensão alimentícia acordado 

anteriormente.

Dado vista ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação (fl. 

54.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva do infante em favor do autor.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Arbitro honorários advocatícios aos advogados nomeados para a defesa 

do requerente e da requerida em juízo no importe de 2 (duas) URH.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

P.I

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 425-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 INTIME-SE o requerente, via DJE, para se manifestar acerca das petições 

de fls. 93/101 e 105/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51816 Nr: 2757-72.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Dias de Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VETTORELLO - 

OAB:26.206/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51801 Nr: 2740-36.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES ALIMENTOS LTDA ME, SERGIO RICARDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por NUNES 

ALIMENTOS LTDA-ME, em face de Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados nos autos.

A parte autora peticionou Ref.09, requerendo a desistência do feito.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo pela 

parte autora a título de parcela incontroversa.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação do réu tendo em vista a ausência de citação 

inicial.

Custas pelo autor.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47210 Nr: 679-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CICR, KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ertifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

da parte autora da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para 11 de 

fevereiro de 2019, às 12h30 (MT), no Fórum local.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21727 Nr: 537-48.2011.811.0092

 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: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

66932246368, Rg: 15019092000-4, Filiação: Maria Lindalva dos Santos, 

data de nascimento: 10/10/1981, brasileiro(a), natural de São Mateus do 

Maranhão-MA, convivente, op. de máquinas, Telefone 66-9-9615-6169. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para informar número 

de conta bancária para fins de restituição, referente a fiança prestada nos 

autos, bem como, tomar ciência da r. sentença abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: AUTOS n.º 537-48.2011.811.0092 – Cód. 21727 

Vistos. 1. Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de José Carlos dos Santos pelo 

cometimento, em tese, do crime de lesão corporal no âmbito de violência 

doméstica (art. 129, §9.º do Código Penal). 2. Consta do referido 

procedimento investigatório que, no dia 26 de junho de 2011, durante o 

período noturno, na Rua Firmina Passos de Souza, nesta cidade, o 

denunciado agrediu fisicamente a vítima Maria Valdilene dos Santos, sua 

ex-companheira. 3. A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2011. 

Devidamente citado, o acusado apresentou reposta à acusação (fl. 58 

verso). 4. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, esse juízo designou 

audiência de instrução, momento em que houve a desistência das 

testemunhas, inclusive da vítima, bem como foi decretada a revelia do 

acusado. (fls. 68/69, 71 e 101). 5. Em memoriais finais, pugnou o 

representante do Ministério Público pela procedência da denúncia (fls. 

102/105). 6. A defesa, por sua vez, ofertou suas derradeiras alegações 

às fls. 136/138, pugnando pela absolvição do denunciado em função da 

ausência de provas capazes de inferir pela autoria delitiva do réu. 7. E os 

autos vieram conclusos. Relatei o necessário, fundamento e decido. 8. A 

materialidade encontra-se esculpida no mapa topográfico para a 

localização de lesões de fls. 36/38, que demonstra a existência de 

hematomas e escoriações pelo corpo da vítima. 9. A autoria, por sua vez, 

não restou comprovada, tendo em vista que a vítima sequer foi ouvida em 

Juízo, bem como as demais testemunhas, o que por certo impossibilita 

constatar a autoria do delito. 10. Assim, a prova da autoria cinge-se ao 

depoimento da vítima que, consigne-se, foi prestado somente perante a 

autoridade policial. 11. Desta forma, entende este Juízo que quando há 

dúvida acerca da autoria ou materialidade do crime, como ocorre no caso 

vertente, que deve ser aplicada a máxima do in dubio pro reo. 12. Nessa 

esteira, a autoria certamente não restou suficientemente provada, sendo 

induvidoso que a acusação não se desincumbiu a contento o seu ônus 

processual de provar a veracidade dos fatos descritos na denúncia. 13. 

Ressalto que embora seja correto falar que nos crimes dessa natureza a 

palavra da vítima mereça especial credibilidade, já que são 

costumeiramente praticados às escondidas, não se pode daí admitir 

qualquer condenação baseada unicamente nos elementos probatórios 

colhidos apenas na fase policial em razão da vedação contida no art. 155 

do Código de Processo Penal. 14. Aliás, pelos depoimentos prestados na 
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fase policial pela vítima e pelas testemunhas pode-se dizer que tudo o que 

há sobre a autoria delitiva são os meros indícios contidos no Inquérito 

Policial, o que não autoriza, obviamente, a prolação de um decreto 

condenatório. 15. Neste sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste 

Estado: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO 

CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A 

CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – RETRATAÇÃO DA 

OFENDIDA QUE, EM JUÍZO, ALTEROU A VERSÃO DOS FATOS – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo 

dúvidas quanto a autoria delitiva, é dever do Juiz sentenciante absolvê-lo, 

em obediência ao princípio do “in dubio pro reo”, nos termos do artigo 386, 

VI, do Código de Processo Penal. 2. No caso em análise, observando as 

provas colhidas aos autos, não se extrai qualquer elemento que de fato 

comprove a autoria do réu, posto que a sentença condenatória deverá 

estar baseada em provas idôneas e estreme de dúvidas (Ap, 

121062/2012, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Data do Julgamento 22/05/2013, Data da publicação no DJE 30/05/2013). 

16. Portanto, com a ausência de prova cabal da ocorrência ou não do 

delito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à 

condenação criminal, sendo a absolvição do acusado, medida de rigor. 

DISPOSITIVO. 17. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia 

para ABSOLVER o acusado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, com fulcro no 

art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente nos autos de autoria 

e materialidade para condená-lo. 18. Proceda-se às comunicações de 

praxe, em especial o disposto no art. 974, IV da CNGC in verbis: “Caberá 

ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, 

ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no 

âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, as seguintes 

comunicações: IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da 

punibilidade, da condenação ou da absolvição (item 5.3.1.V – distribuidor; 

5.3.2 instituto de identificação, após trânsito em julgado)”. 19. Atente-se a 

senhora gestora ao disposto no art. 1.387, da CNGC: Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato. 20. Sem custas. 21. Absolvido o acusado, revela-se cabível a 

restituição do valor da fiança prestada, devendo o réu ser INTIMADO para 

informar número de conta bancária para fins de restituição. 22. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E INTIMEM-SE. 23. Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e remeta o feito ao ARQUIVO com as baixas de praxe. 

Alto Taquari-MT, 14 de agosto de 2017. Pierro de Faria Mendes 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 09 de julho de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32090 Nr: 1170-93.2005.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristifer Willian Clemente Passig, Menor, Lucilene 

Clemente, Genitora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Passig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1170-93.2005.811.0084 Código: 32090 Vistos. Trata-se de 

ação de execução de alimentos proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, em defesa dos interesses do menor 

CRISTIFER WILLLIAN CLEMENTE PASSIG, representada por sua genitora 

LUCILENE CLEMENTE em face de VALDOMIRO PASSIG, ambos 

qualificados nos autos. Em consequência, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito proposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, em defesa dos interesses do 

menor CRISTIFER WILLLIAN CLEMENTE PASSIG, representada por sua 

genitora LUCILENE CLEMENTE em face de VALDOMIRO PASSIG, todos 

qualificados nos autos, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários tendo em vista que 

o executado não constituiu patrono nos termos do § 2º do art. 485, do 

CPC. Tendo em vista a atuação da patrona nomeada, arbitro honorários 

advocatícios a Drª Ana Maria Fernandes Vincenzi em 01 (um) URH, nos 

termos da tabela da OAB/MT. Ciência ao Ministério Público. CERTIFICADO o 

trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, nos 

termos do que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Apiacás-MT, 14 de dezembro de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30759 Nr: 2358-58.2004.811.0084

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wosgrau Participações - Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Ferreira dos Santos, Milton Lopes da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Quadros - 

OAB:OAB/PR 3953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 Processo: 2358-58.2004.811.0084 Código: 30759 Vistos. Trata- se de 

medida cautelar de sequestro com pedido liminar proposta por WOSGRAU 

PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, representada por seu 

sócio administrador Sr. Pedro Wosgrau filho em face de ALCINDO 

FERREIRA DOS SANTOS e MILTON LOPES DA SILVA, todos qualificados 

nos autos. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de pedido de 

levantamento de caução oferecida com a finalidade de garantir processo 

cautelar. Pois bem. Da análise da sentença de fls.666/675, a qual manteve 

a caução oferecida com os argumentos de que a medida deferida poderia 

acarretar prejuízos aos requeridos, e, considerando que a mesma foi 

prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o que 

estabelecia o apensamento dos procedimentos cautelares aos autos 

principais, DETERMINO que se proceda ao apensamento deste, aos autos 

principais de código: 29985 e, considerando a informação trazidas as fls. 

732 onde o poder judiciário da comarca de Ponta Grossa/PR, informou ao 

juízo desta comarca a decretação da falência da requerente WOSGRAU 

PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, entendo que o presente 

feito deve ser remetido ao juízo falimentar. Expressa a lei de recuperação 

judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária, lei de nº 11.101/2005 em seu art. 76. “O juízo da falência é 

indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, 

fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como 

autor ou litisconsorte ativo”. Assim, tendo em vista a existência de 

interesse da massa falida, nos termos do art. 76 da lei 11.101/2005, 

declino da competência para processar e julgar a presente ação para o 

juízo universal falimentar da comarca de Ponta Grossa/PR, determinando a 

remessa do feito, com as nossas homenagens, baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34407 Nr: 940-80.2007.811.0084

 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: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 940-80.2007.811.0084.

Código: 34407.

Vistos.

Compulsando os autos verifico pendências quanto ao cumprimento de 
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alguns dos pedidos do Ministério Público, qual seja, intimação do menor 

Kaio para se manifestar quanto ao pedido de alvará judicial, bem como 

sobre as prestações de contas até então colacionada nos autos. Assim 

determino à secretária da vara que proceda com o necessário para o 

cumprimento integral do disposto na decisão de fls. 1099.

Outrossim, quanto a manifestação da contadora judicial, acostada às fls. 

1.101, a qual informa a impossibilidade de verificar a regularidade das 

prestações de contas até então colacionadas nos autos, pois, tal analise 

foge de suas atribuições e competência , haja vista desconhecer os 

padrões e critérios a serem seguidos, determino que, remeta-se os autos 

ao Ministério Público para que se manifeste.

 Às providências.

Apiacás/MT, 14 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 42/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantão para os 

finais de semana e feriados do mês de Janeiro/2019 das 13:00 às 17:00 

horas, os servidores abaixo relacionados:

* A Portaria nº 42/2018/DF completa, 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): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57911 Nr: 1944-52.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaides de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Wilson Todesco Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 –, devendo expedir 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado, colocando-o 

IMEDIATAMENTE em LIBERDADE, caso não esteja preso por processos ou 

motivos outros.Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) ALEX 

WILSON TODESCO BEZERRA no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais eventualmente remanescentes, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios, pois arbitrados quando do despacho inicial e, 

portanto, pagos.Ciência ao Ministério Público.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 608-81.2012.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto Lessa - 

OAB:24571 BA

 Intimação do advogado do executado da decisão proferida em 14/05/2018 

que intimou-lhe para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no 

prazo legal, que, conforme cálculo apresentado pela parte exequente, 

perfaz o valor de R$ 921,32 (novecentos e vinte e um reais e trinta e dois 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102233 Nr: 2420-51.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Nunes, Jovane Santana de 

Campos, Rosana Alcides Barbosa, Rannyel Lucas Dourado Silva, Ronilson 

Poquiviqui de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/ 10.565, Defensoria Pública - OAB:

 (...) .Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.Isso 

posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 5 de fevereiro 

de 2019, às 13h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência 

de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar 

de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na 

Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) 

Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), 

expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, 

art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e 

o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de 

que, deixando de comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à 

condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem como estará(ão) 

sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao pagamento de custas 

da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 

1.385, orienta que “A parte, independentemente de determinação judicial, 

deverá ser intimada para falar sobre a testemunha não encontrada e que 

por ela tenha sido arrolada”, providência que deve ser realizada pela 

Secretaria.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Certifico que o recurso de apelação interposto no dia 11/12/2018 pela 

parte requerida encontra-se tempestivo. Certifico ainda a tempestividade 

dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público no dia 

13/12/2018, ref. 372. Intimo a parte requerida do inteiro teor dos Embargos 

de Declaração, bem como para apresentar as razões recursais, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 2047-98.2010.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kilson Silva de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Resende da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869
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 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-25.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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. 1000015-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELINDOMAR FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por ELINDOMAR FERREIRA DE FREITAS em face de RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso em tela, conquanto regularmente 

citada e intimada para a audiência de conciliação, a ré não compareceu 

regularmente representada ao ato (id. 13685687), pois exibiu carta de 

preposição da empresa requerida, assinada por procurador sem poderes 

nos autos, haja vista que a procuração anexada ao id. 13630626, possuía 

validade até a data de 09 de junho de 2018, tendo a audiência ocorrido em 

14 de junho de 2018. É princípio básico do Juizado Especial o incentivo à 

conciliação. E é justamente por isso que a lei exige que a pessoa jurídica 

se faça representar na audiência não apenas pelo advogado, mas também 

por preposto, que deve ter poderes para transigir. Destarte, se a 

representação em audiência não se deu da forma correta, a decretação 

da revelia se impõe. A irregularidade de representação equivale à 

ausência. Por conseguinte, a ré deve ser considerada revel. (Enunciado 

78 do FONAJE). A requerida ainda ofertou contestação assinada e 

anexada pelo mesmo procurador (WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO), sem 

poderes, haja vista que a procuração anexada ao id. 13630626, possuía 

validade até a data de 09 de junho de 2018, sendo a contestação em 13 

de junho de 2018. Desta feita, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA. 

Aplicados os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial (art. 20 da Lei 9.099/95), que são verossímeis e 

têm respaldo nas provas já produzidas. Passo a análise do mérito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. A parte reclamante alega ter 

adquirido no site da requerida, um smartphone Samsung Galaxy J7, no 

valor de R$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais), pedido 

34563646. Aduz que, decorreu mais de um mês da compra não ocorrendo 

a entrega e solução nos contatos realizados junto a requerida. Razões 

pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da 

empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão 

assiste à parte autora. Tenho que a parte autora provou o fato constitutivo 

do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do produto e 

tentativa de solução administrativa, por meio dos protocolos informados, 

não sendo comprovado nos autos entrega do produto ou a devolução dos 

valores pagos, sendo que o documento anexado ao id. 13630561, possui 

código de rastreabilidade diverso. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências de 

praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, 

tendo a parte autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo 

que apresentou provas que pagou pelo produto o valor de R$ 799,00 

(setecentos e noventa e nove reais), quantia que deve ser restituída na 

forma simples. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, não ocorreu a entrega tampouco devolução dos 

valores pagos. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução 

administrativa, por meio de protocolos. Evidente, portanto, que a parte 

autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou 

privada da utilização do bem, e teve frustrada uma legítima expectativa 
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decorrente do contrato firmado, sem justificativa plausível. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. - CONDENAR a reclamada a indenizar 

os reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 799,00 

(setecentos e noventa e nove reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – 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”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 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. 1000015-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELINDOMAR FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por ELINDOMAR FERREIRA DE FREITAS em face de RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso em tela, conquanto regularmente 

citada e intimada para a audiência de conciliação, a ré não compareceu 

regularmente representada ao ato (id. 13685687), pois exibiu carta de 

preposição da empresa requerida, assinada por procurador sem poderes 

nos autos, haja vista que a procuração anexada ao id. 13630626, possuía 

validade até a data de 09 de junho de 2018, tendo a audiência ocorrido em 

14 de junho de 2018. É princípio básico do Juizado Especial o incentivo à 

conciliação. E é justamente por isso que a lei exige que a pessoa jurídica 

se faça representar na audiência não apenas pelo advogado, mas também 

por preposto, que deve ter poderes para transigir. Destarte, se a 

representação em audiência não se deu da forma correta, a decretação 

da revelia se impõe. A irregularidade de representação equivale à 

ausência. Por conseguinte, a ré deve ser considerada revel. (Enunciado 

78 do FONAJE). A requerida ainda ofertou contestação assinada e 

anexada pelo mesmo procurador (WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO), sem 

poderes, haja vista que a procuração anexada ao id. 13630626, possuía 

validade até a data de 09 de junho de 2018, sendo a contestação em 13 

de junho de 2018. Desta feita, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA. 

Aplicados os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial (art. 20 da Lei 9.099/95), que são verossímeis e 

têm respaldo nas provas já produzidas. Passo a análise do mérito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. A parte reclamante alega ter 

adquirido no site da requerida, um smartphone Samsung Galaxy J7, no 

valor de R$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais), pedido 

34563646. Aduz que, decorreu mais de um mês da compra não ocorrendo 

a entrega e solução nos contatos realizados junto a requerida. Razões 

pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da 

empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão 

assiste à parte autora. Tenho que a parte autora provou o fato constitutivo 

do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do produto e 

tentativa de solução administrativa, por meio dos protocolos informados, 

não sendo comprovado nos autos entrega do produto ou a devolução dos 

valores pagos, sendo que o documento anexado ao id. 13630561, possui 

código de rastreabilidade diverso. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências de 

praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, 

tendo a parte autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo 

que apresentou provas que pagou pelo produto o valor de R$ 799,00 

(setecentos e noventa e nove reais), quantia que deve ser restituída na 

forma simples. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 
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vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, não ocorreu a entrega tampouco devolução dos 

valores pagos. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução 

administrativa, por meio de protocolos. Evidente, portanto, que a parte 

autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou 

privada da utilização do bem, e teve frustrada uma legítima expectativa 

decorrente do contrato firmado, sem justificativa plausível. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. - CONDENAR a reclamada a indenizar 

os reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 799,00 

(setecentos e noventa e nove reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – 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”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 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. 1000110-55.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARINES DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por MARINES DA SILVA COSTA, em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

analisar a preliminar suscitada. A requerida afirma a impossibilidade de 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é 

prestadora de serviço autônoma, cadastrada para compra e revenda dos 

produtos, não sendo consumidora final. Em primeiro lugar, a pessoa 

jurídica, quando de dimensão pequena, pode ser considerada 

consumidora, se litigar contra um potente grupo econômico. A 

vulnerabilidade da primeira faz com que ela se emoldure no conceito de 

consumidor, atraindo a incidência da Lei nº 8.078/90. Mitiga-se, com isso, 

a teoria finalista, para a qual consumidor é sempre o destinatário final do 
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produto ou serviço. Assim, se a pessoa física ou jurídica não são os 

destinatários finais, encaminhando o produto ou o serviço recebido a 

terceiro, mas se se situarem no terreno da vulnerabilidade, poderão ser 

considerados consumidores. Nesse sentido o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC - 

PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE PROVAS - APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA. 1.- Tendo o 

Tribunal de origem fundamentado o posicionamento adotado com 

elementos suficientes à resolução da lide, não há que se falar em ofensa 

aos artigos 165, 458 e 535, do CPC. 2.- Não examinada a matéria objeto do 

Recurso Especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos 

Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. 3.- A convicção a que chegou o Acórdão decorreu da 

análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão 

recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a 

admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte 

Superior. 4.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista 

para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas 

hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja 

tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 

situação de vulnerabilidade. Precedentes (grifei). 5.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). A requerente 

é uma suposta prestadora de serviços autônoma, que litiga contra uma 

grande empresa. Logo, caracterizada a vulnerabilidade, que atrai a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. Portanto indefiro a 

preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Em síntese sustenta a parte autora 

que é revendedora da requerida, e que na campanha 05/2018 o boleto 

chegou com data diversa da que tinha solicitado, tentou resolver o 

problema sem êxito. Informa que os pedidos da campanha 06/2018, não 

foram entregues pois o pagamento da campanha 05 não tinha sido 

realizado, e ao tentar entrar em contato com a requerida foi informa que 

estava em débito referente a campanha 06/2018 e 07/2018, afirmando não 

ter realizado pedidos da campanha 07. Alega não ter recebido os produtos 

da campanha 06/18, e nem ter feito pedidos na campanha 07/2018, não 

possui qualquer débito com requerida. Razões pelas quais requer a 

condenação da empresa ré pelos danos suportados. Em defesa a 

requerida alega inaplicabilidade do CDC, bem como que os pedidos são 

realizados por meio de senha e login de caráter pessoal. Aduz que não 

ocorreu nenhuma reclamação administrativa da requerente, não havendo 

que se falar em danos morais. Pedido de liminar indeferido – id. 13383238. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Entendo que o acervo probatório 

colacionado com a petição inicial é insuficiente para amparar o direito 

perseguido pela parte autora. A autora afirma que não recebeu os pedidos 

da campanha 06/18, bem como não realizou pedidos na campanha 07/18, 

contudo, não faz prova de suas alegações, anexando apenas suposta 

conversa via aplicativo WhatsApp, o qual não consta número de telefone, 

portanto, incapaz de comprovar suas alegações – id. 13122544. Ademais, 

autora não anexa nenhuma prova de que tentou resolver 

administrativamente por meios dos canais disponibilizados pela requerida. 

Nessa senda, a norma processual civil além de distribuir o ônus da prova, 

distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, 

traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 

mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Em que pese às argumentações da parte 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito de cobrança, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva 

comprovação da relação jurídica entre as partes. Não havendo como 

prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência 

da pretensão inicial. Pelo mesmo motivo, não se vislumbra circunstância 

apta a ensejar reparação pecuniária a título de danos morais. Verifico 

ainda que a autora não faz prova de inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, ou ainda cobrança vexatória, capaz de gerar danos. 

Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. 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. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 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. 1000110-55.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARINES DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por MARINES DA SILVA COSTA, em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 
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analisar a preliminar suscitada. A requerida afirma a impossibilidade de 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é 

prestadora de serviço autônoma, cadastrada para compra e revenda dos 

produtos, não sendo consumidora final. Em primeiro lugar, a pessoa 

jurídica, quando de dimensão pequena, pode ser considerada 

consumidora, se litigar contra um potente grupo econômico. A 

vulnerabilidade da primeira faz com que ela se emoldure no conceito de 

consumidor, atraindo a incidência da Lei nº 8.078/90. Mitiga-se, com isso, 

a teoria finalista, para a qual consumidor é sempre o destinatário final do 

produto ou serviço. Assim, se a pessoa física ou jurídica não são os 

destinatários finais, encaminhando o produto ou o serviço recebido a 

terceiro, mas se se situarem no terreno da vulnerabilidade, poderão ser 

considerados consumidores. Nesse sentido o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC - 

PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE PROVAS - APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA. 1.- Tendo o 

Tribunal de origem fundamentado o posicionamento adotado com 

elementos suficientes à resolução da lide, não há que se falar em ofensa 

aos artigos 165, 458 e 535, do CPC. 2.- Não examinada a matéria objeto do 

Recurso Especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos 

Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. 3.- A convicção a que chegou o Acórdão decorreu da 

análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão 

recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a 

admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte 

Superior. 4.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista 

para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas 

hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja 

tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 

situação de vulnerabilidade. Precedentes (grifei). 5.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). A requerente 

é uma suposta prestadora de serviços autônoma, que litiga contra uma 

grande empresa. Logo, caracterizada a vulnerabilidade, que atrai a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. Portanto indefiro a 

preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Em síntese sustenta a parte autora 

que é revendedora da requerida, e que na campanha 05/2018 o boleto 

chegou com data diversa da que tinha solicitado, tentou resolver o 

problema sem êxito. Informa que os pedidos da campanha 06/2018, não 

foram entregues pois o pagamento da campanha 05 não tinha sido 

realizado, e ao tentar entrar em contato com a requerida foi informa que 

estava em débito referente a campanha 06/2018 e 07/2018, afirmando não 

ter realizado pedidos da campanha 07. Alega não ter recebido os produtos 

da campanha 06/18, e nem ter feito pedidos na campanha 07/2018, não 

possui qualquer débito com requerida. Razões pelas quais requer a 

condenação da empresa ré pelos danos suportados. Em defesa a 

requerida alega inaplicabilidade do CDC, bem como que os pedidos são 

realizados por meio de senha e login de caráter pessoal. Aduz que não 

ocorreu nenhuma reclamação administrativa da requerente, não havendo 

que se falar em danos morais. Pedido de liminar indeferido – id. 13383238. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Entendo que o acervo probatório 

colacionado com a petição inicial é insuficiente para amparar o direito 

perseguido pela parte autora. A autora afirma que não recebeu os pedidos 

da campanha 06/18, bem como não realizou pedidos na campanha 07/18, 

contudo, não faz prova de suas alegações, anexando apenas suposta 

conversa via aplicativo WhatsApp, o qual não consta número de telefone, 

portanto, incapaz de comprovar suas alegações – id. 13122544. Ademais, 

autora não anexa nenhuma prova de que tentou resolver 

administrativamente por meios dos canais disponibilizados pela requerida. 

Nessa senda, a norma processual civil além de distribuir o ônus da prova, 

distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, 

traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 

mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Em que pese às argumentações da parte 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito de cobrança, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva 

comprovação da relação jurídica entre as partes. Não havendo como 

prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência 

da pretensão inicial. Pelo mesmo motivo, não se vislumbra circunstância 

apta a ensejar reparação pecuniária a título de danos morais. Verifico 

ainda que a autora não faz prova de inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, ou ainda cobrança vexatória, capaz de gerar danos. 

Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. 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. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 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. 8010297-08.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELITON SANTOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
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HONDA 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 WELITON SANTOS DO NASCIMENTO e 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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 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, 12 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: 8010297-08.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 8010297-08.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELITON SANTOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA 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 WELITON SANTOS DO NASCIMENTO e 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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 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, 12 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-18.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA CAROLINE 

SOARES EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 536 de 730



no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, 

ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 

portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 12 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-18.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA CAROLINE 

SOARES EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, 

ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 

portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Essa 

sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da 

intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 
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outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 12 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010014-48.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-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. 8010014-48.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: ALEXANDRE RODRIGUES 

FERREIRA EXECUTADO: L DA SILVA - ME 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 o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. 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. No 

que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora online/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a 

fim de que requeira(m) em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de 

penhora outros, 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. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2018 - 13:40:15. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010014-48.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DA SILVA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-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. 8010014-48.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: ALEXANDRE RODRIGUES 

FERREIRA EXECUTADO: L DA SILVA - ME 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 o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. 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. No 

que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora online/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a 

fim de que requeira(m) em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de 

penhora outros, 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. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2018 - 13:40:15. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Diante da juntada do Recurso Inominado 

RETIFICADO interposto pela Requerida, INTIMO a parte contrária para 

ciência e manifestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-10.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(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 Certifico tempestividade dos Embargos Declaratórios opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, impugnar.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BERNADETE CASTRILLON GARCIA (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:

GILSON HALENCAR BUENO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a Recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-07.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FATIMA CANDIDO 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte Embargada para apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-33.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte embargada para apresentar 

impugnação.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71577 Nr: 3338-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Hermógenes Beato Barboza Cardoso, 

Stefany Raiza Beato Barbosa Cardoso, Vera Fernandes Beato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 Impulsionam-se os presentes autos, para INTIMAR os advogados, Dr. 

ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226, representando o polo ativo; 

e Silvio Ferreira Freitas - OAB:19920, representando o polo passivo, 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, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45012 Nr: 914-18.2014.811.0026

 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: Emiliano Gomes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos autos da 2° Instância, INTIMA-SE o Autor, na 

pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 3578-80.2018.811.0026

 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: OTÁVIO GREGÓRIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 

MT

 Em Cumprimento ao despacho inicial, INTIMA-SE as partes para que, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51871 Nr: 560-22.2016.811.0026

 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: ROSIVALDO LOBATO DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Requerida, 

através de seu Advogado constituído, via Dje, para apresentar, caso 

queira, contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56430 Nr: 112-15.2017.811.0026

 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: RICARDO MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilce Lourdes Di Domênico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus Advogados constituídos, via Dje, para que esclareçam, em 05 

(cinco) dias, se pretendem a designação de Audiência de Instrução e 

Julgamento, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento 

antecipado do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14105 Nr: 2520-62.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT, Rodrigo Pereira Zulato - OAB:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 2995-95.2018.811.0026

 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: T R locadora de Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Vander Teixeira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venho por meio deste proceder a intimação da parte autora para que, no 

prazo legal, se manifeste sobre a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42749 Nr: 864-26.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda de Lima Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44190 Nr: 198-88.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gregório Lundquist

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42333 Nr: 323-90.2013.811.0026

 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 Ferreira Damacena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241/MT, Marcelo 

Ventura da Silva Magalhães - OAB:21412/O, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 658-12.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice de Amorim Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43721 Nr: 1927-86.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Alves de Matos Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69255 Nr: 2112-51.2018.811.0026

 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: Jose Luiz de Souza Silva

 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:

 (...) Portanto, CONHEÇO dos presentes embargos e os PROVEJO 

PARCIALMENTE para fazer constar o dispositivo da decisão embargada 

da seguinte forma:“Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO 

parcialmente a liminar almejada pela Embargante e SUSPENDO apenas a 

penhora a ser concretizada no veículo VW/Gol, ano/modelo 2009, placa 

NPM8238, renavam 00174206917, mantendo a restrição pelo Sistema 

RENAJUD, apenas quanto a transferência do bem, restando autorizado 

seu licenciamento e circulação.”Permanecem inalteradas as demais 

determinações da decisão atacada.INTIMEM-SE.As providências.MARINA 

CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69257 Nr: 2114-21.2018.811.0026

 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: Marice Vieira Carvalho

 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:

 Intimo o advogado da Parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 

28/31, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução 

n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 2120-28.2018.811.0026

 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: Victoria de Abreu Della Justina

 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:

 (...) Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO parcialmente a 

liminar almejada pela Embargante e SUSPENDO apenas a penhora a ser 

concretizada no veículo GM/Captiva Sport FWD, ano/modelo 2009, placa 

NPE-1408, renavam 159267650, mantendo a restrição pelo Sistema 

RENAJUD.Traslade cópia desta decisão para o processo de execução de 

código 40345, devendo o processo de execução prosseguir com as 

demais determinações.INTIME-SE a Embargante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos cópia do depósito bancário referente ao 

pagamento do veículo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme 

já determinado na decisão proferida a pág. 42.CITE-SE o embargado para 

contestar em 15 (quinze) dias - art. 678, parágrafo único, CPC. Face o 

disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.Em seguida, caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-SE a 

parte autora para réplica.Após, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, 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, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da 

lide.Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.As providências.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44861 Nr: 783-43.2014.811.0026

 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: Silvina Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de suspensão 

a pág. 91.

3. INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 
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pleiteado.

4. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, colacionando aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55939 Nr: 3274-52.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vanusa Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Anastácio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 Tendo-se em vista inconsistência ocorrida na publicação da intimação do 

patrono da parte autora, procedo o encaminhamento para a republicação 

intimando a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, da audiência de conciliação/mediação, designada 

para o dia 31/01/2019, às 13h55min, a ser realizada no CEJUSC da 

comarca de Arenápolis/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-12.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE ANTONIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000555-12.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADAIR JOSE ANTONIO DE 

BRITO Endereço: Rua João de Almeida, 640, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a): 

ADAIR JOSE ANTONIO DE BRITO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 09:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 14 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: 1000556-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE ANTONIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000556-94.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADAIR JOSE ANTONIO DE 

BRITO Endereço: Rua João de Almeida, 640, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ADAIR JOSE 

ANTONIO DE BRITO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 14 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: 1000550-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000550-87.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 1.556,62 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GLORIA DE JESUS 

PEREIRA SANTANA Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, n. 640, VILA 

NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, RUA SEIS/EDIFICIO MARECHAL RONDON, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 

Nome: DETRAN MT Endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 Senhor(a): GLORIA DE JESUS PEREIRA 

SANTANA 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, bem como ciência do indeferimento 

da tutela de urgência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 

de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 08:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 14 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça o 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000259-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CALDEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PICHIRILLI (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. 1000259-87.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

32.307,79 POLO ATIVO: Nome: ZILDA CALDEIRA DE SOUZA Endereço: 

ESTRADA RURAL, S/N, KM 05, Mun. Santo Afonso, ZONA RURAL, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS 

ANTONIO PICHIRILLI Endereço: Rua Glicerio Martins Pinto, 718, em frente 

ao hospital, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: IMPULSIONO OS AUTOS, A FIM DE 

INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. 

ARENÁPOLIS, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32186 Nr: 697-27.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BATISTA DELILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito e 

manifestando-se sobre a última petição da executada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81133 Nr: 5457-33.2018.811.0088

 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: MARIA PINHEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos com a marcação 

de inicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55190 Nr: 1721-46.2014.811.0088

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 Vistos.

A requerida, por meio da petição de fls. 260/262, afirma que o Banco autor 

não promoveu a baixa do gravame, conforme determinado às fls. 252/253 

e 258/259.

O banco requerente, por sua vez, às fls. 264/267, alega que já cumpriu a 

determinação do juízo, apresentando documentos.

 Assim, ante o teor da petição de fls. 264/267, diga a parte requerida, por 

seu advogado, em 15 (quinze) dias, apresentando, se for o caso, 

documentação probatória de suas alegações.

 No mesmo prazo, considerando o teor da decisão de fls. 258/259, 

deverão as partes dizer se pretendem a produção de outras provas, sob 

pena de preclusão e julgamento imediato do feito.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81060 Nr: 5426-13.2018.811.0088

 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: EDINALVA MENDES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos com a marcação 

de inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 5421-88.2018.811.0088

 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: JOSÉ CARLOS PHILLIPPEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO CENTRO OESTE 

LTDA, DEMENECK MINERADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, a fim de que emende a inicial, 

atribuindo valor à causa (art. 319, inciso V, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.

No mesmo prazo, deverá apresentar os dados das partes em 

consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, acostar instrumento procuratório, juntar declaração de 

hipossuficiência e cópia de sua carteira de trabalho/holerite, sob as penas 

da lei.

Após, conclusos com a marcação de urgente, eis que pendente de análise 

o pedido de tutela antecipada.

 Cumpra- se.
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Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80918 Nr: 5335-20.2018.811.0088

 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: ELZA FABRIS SCANDOLARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADSON RAFAEL VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De plano, considerando que a autora demonstrou, por meio dos 

documentos que instruíram a inicial, a sua hipossuficiência, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.Embora a autora 

tenha mencionado que se trata de ação ordinária com pedido liminar, da 

leitura da petição inicial não vislumbro qualquer pedido liminar para análise 

deste Juízo. Assim, deixo de apreciá-lo. No mais, considerando o pedido 

expresso da autora, nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 

14H, a ser realizada pela conciliadora deste Juízo.Justifico a data em 

razão da lotada pauta deste Juízo. Cite-se o réu e intime-o para a 

audiência, com as advertências legais.Intime-se a autora para a audiência, 

por meio de sua advogada.As partes, autora e ré, deverão ser alertadas 

(a autora, por meio de intimação na pessoa de seu advogado; o réu, por 

meio de intimação) de que:a) O não comparecimento injustificado da autora 

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;b) As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados;c) A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir;A parte ré 

deverá ainda ser alertada, no mesmo mandado, de que eventual 

desinteresse na realização da audiência de conciliação deverá ser 

informado por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, par. 5º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53304 Nr: 2084-67.2013.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada da certidão de óbito do requerente (fls.45), intime-se o seu 

advogado constituído, Dr. Astilho Demétrio Urbieta, para se manifeste no 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37091 Nr: 1827-81.2009.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ARAGONÊZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA EDILENA MONTEIRO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se o advogado anteriormente 

nomeado, via DJE.

Após, certificado o trânsito em julgado, promova-se o arquivamento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29049 Nr: 3689-29.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HUMBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o processo com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54320 Nr: 943-76.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->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: JOSE CLOVIS CASTAMAN, MARIA IGNES FERREIRA 

TERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Vistos.

Cumpra-se a decisão retro, intimando as partes.

 Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida 

às fls. 46/47, cumprindo seus termos.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79919 Nr: 4710-83.2018.811.0088

 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: JOCILENE DA SILVA

 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:

 Intimação da parte requerente para apresentar impugnação à contestação 

de ref. 9, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50529 Nr: 1255-23.2012.811.0088

 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: LUZIA HELENA SOMBRA RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO(ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58063 Nr: 1265-62.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO(ESPOLIO), 

LUZIA HELENA SOMBRA RUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Ante o pedido de habilitação de crédito (ref. 18), determino o apensamento 

da presente execução fiscal ao processo de inventário nº 

1255-23.2012.811.0088 – Cód. 50529.

Cumprida a determinação acima, intime-se a inventariante, para que 

manifeste-se quanto ao pedido de habilitação, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16056 Nr: 43-79.2003.811.0088

 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: MADEIREIRA RESTINGA LTDA - ME, ANTÔNIO 

RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Cezar de Oliveira Terra - 

OAB:189.946/SP, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - 

OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 (...) Portanto, RECEBO as petições de habilitação dos herdeiros, 

MANTENHO a suspensão do processo principal e DETERMINO a citação da 

parte contrária (Banco do Brasil S/A), por meio de seus advogados, para 

se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias. Anoto que, conforme 

ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, p. 777), “é dispensada a citação pessoal se a parte contrária 

contar com procurador constituído na causa.”Expirado o prazo fixado 

alhures, o que deverá ser certificado, venham conclusos para sentença 

de habilitação. No mais, quanto aos pedidos de destaques de honorários, 

entendo que eventuais valores devem ser levantados apenas 

posteriormente à sentença de habilitação, já que o processo principal 

encontra-se suspenso. Ressalto, por oportuno, que efetivamente o 

advogado Dr. Nilton Cezar de Oliveira Terra, fez juntar o contrato de 

prestação de serviços advocatícios, devidamente assinado e datado de 

19 de dezembro de 2002, com duas testemunhas (fls. 1.076). Verifico, 

também, que houve a atuação do nobre advogado durante a fase de 

conhecimento, conforme se observa das petições juntadas nos autos (fls. 

03/14, 243, 334/336, 823/824, 835/836, 868 etc). O substabelecimento de 

fls. 357, se deu “com reserva de iguais poderes”. Assim, entendo devido, 

oportunamente, o destaque dos honorários contratuais ao citado 

advogado, conforme pleiteado às fls. 1.073/1.076, em conformidade com o 

art. 22 §4º, da Lei nº. 8.906/94. Por sua vez, quanto aos demais pedidos, 

entendo que devem ser resolvidos quando da sentença de habilitação. 

Intimações e diligências necessárias. Cumpra-se com urgência, uma vez 

que se trata de feito concernente à Meta 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81072 Nr: 5432-20.2018.811.0088

 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 PEDRO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo o recolhimento das custas e taxas judiciais remanescentes para 

após a apresentação das primeiras declarações, ocasião em que será 

possível dimensionar o valor dos bens que serão inventariados.

Nomeio inventariante a requerente MARIA PEDRO DOS SANTOS DA 

SILVA, sob compromisso, a ser prestado em 05 (cinco) dias (artigo 617, 

parágrafo único, CPC).

Após, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá prestar as primeiras 

declarações (artigo 620 do CPC).

Citem-se, em seguida, os interessados, e intimem-se a Fazenda Pública e 

o Ministério Público, expedindo-lhes cópias das primeiras declarações 

(artigo 626 do CPC).

Anoto que o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

deverão ser citados por correio, sendo, ainda, publicado edital, nos termos 

do inciso III, do artigo 259, CPC.

 Após tais providências, digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (art. 627, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 4968-93.2018.811.0088

 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: Delias Domiciano, Rosilene da Silva Nunes Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LEANDRO FERNANDES, MARCOS 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARTINS - OAB:3215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes requerentes para que providenciem o pagamento das 

despesas de distribuição das cartas precatórias expedidas, bem como 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça nos juízos 

deprecados, devendo juntar os comprovantes, com urgência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51472 Nr: 158-51.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO FREITAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ FRANCISCO FREITAS DE 

MEDEIROS, Cpf: 15273555949, Rg: 10937000, Filiação: Maria Freitas de 

Medeiros e Noe Nunes Medeiros, brasileiro(a), natural de Meleiro-SC, 

casado(a). 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 20 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.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.A dívida ativa regularmente inscrita, goza 

da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6830/80).Cite-se o 

devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o 

Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” 

sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 

6830/80.O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local 

de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 

1º).Defiro o disposto no art. 172, § 2º do Código de Processo 

Civil.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, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 14 de dezembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68743 Nr: 3117-53.2017.811.0088

 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: IRES TERESA GUAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da petição de ref. 55, intime-se a autora para que no prazo de 

10 (dez) dias, junte ao processo atestado médico, a fim de justificar sua 

ausência na audiência realizada à ref. 55.

Após, atendida a determinação, venham os autos conclusos para eventual 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 744-15.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES, ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo o dia 11 de fevereiro de 2019, às 08h15min, para a sessão do 

Tribunal do Júri.Intimem-se o defensor (Dr. Romildo de Paiva), o assistente 

de acusação, o Ministério Público, o réu, as testemunhas. Aguarde-se o 

sorteio dos jurados para o ano de 2019, intimando-os, 

posteriormente.Expeça-se carta precatória para a intimação de eventuais 

testemunhas residentes em outra comarca.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 4968-93.2018.811.0088

 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: Delias Domiciano, Rosilene da Silva Nunes Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LEANDRO FERNANDES, MARCOS 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARTINS - OAB:3215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, nos termos já expostos, defiro a liminar pleiteada para o fim de 

determinar que sejam expedidos ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Rolim de Moura-RO, para que averbem a indisponibilidade 

dos bens: matrícula nº. 785, descrito na R-15-785, de 14 de julho de 2016 

e imóvel identificado como lote 07, quadra 43 do Loteamento Jequitibá 

(Jequitibá Residencial), bem como ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Porto Esperidião – MT, determinando que seja averbada a indisponibilidade 

do imóvel registrado na matrícula nº. 2.298, descrito R-6.2298, de 30 de 

junho de 2015.No mais, considerando o pedido expresso dos autores, nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H30MIN, a ser realizada 

pela conciliadora deste Juízo.Justifico a data em razão da lotada pauta 

deste Juízo. Citem-se os réus e intime-os para a audiência, com as 

advertências legais.Intimem-se os autores para a audiência, por meio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51214 Nr: 1979-27.2012.811.0088

 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, ELEM 

CRISTINA SOUZA GOMES, Maria Aparecida de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho - OAB:17.459-O

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em ação civil pública, 

com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento 

de cadeira de rodas à adolescente Elem Cristina Souza Gomes.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls.27/29).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (fls.45/50).

 O Ministério Público impugnou a contestação, oportunidade em que 

pleiteou o julgamento antecipado da lide.

 Às fls.59/60, o feito foi julgado procedente.

Às fls.63, a parte requerida interpôs recurso de apelação, o qual não 

prosperou (fls.104/106).

Às fls.121/123, o Ministério Público pediu o cumprimento da sentença.

Às fls. 139-v, a representante da adolescente informou que recebeu a 

cadeira de rodas.

Instado a se manifestar, o Parquet requereu a extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

 Compulsando o processo, verifica-se que a representante da 

adolescente informou que recebeu a cadeira de rodas.

 Com efeito, tendo em vista o cumprimento da obrigação o feito merece ser 

extinto, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, extingo o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários pela natureza da demanda e o 

fato de ter sido intentada pelo Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 400-71.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.

 Declaro por encerrada a instrução processual e determino a abertura de 

vistas dos autos às partes no prazo legal e sucessivo de 05 (cinco) dias, 

primeiro ao representante do Ministério Público e, após pela Defesa para 

apresentações das alegações finais na forma de memoriais e, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73935 Nr: 2782-61.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSP, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO - 

OAB:24312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.[...],com base no artigo 4º, da Lei n.º 5.478/68, FIXO os 
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alimentos provisórios em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente 

atualizado, ou seja, na quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), a serem quitados até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação do requerido, por meio de depósito, em Conta Bancária, cujos 

dados são: Banco SICREDI, Agência: 0821, Conta Corrente: 11209-5, 

titularidade: Suellen C de Souza.Lado outro, DETERMINO a remessa deste 

feito à Secretaria para designação de audiência conciliação com a 

conciliadora deste Juízo em data oportuna, devendo-se intimar as partes, 

para comparecimento naquela, objetivando a solução amigável, conforme 

prevê o art. 319, VII, do CPC.Intime-se a parte autora; cite-se e intime-se o 

requerido, advertindo todos que:I – as partes devem comparecer à 

audiência, acompanhados de seus respectivos representantes 

processuais e das testemunhas cujas oitivas pretendam, em número 

máximo de 03 (três), para cada qual (artigos 7º e 8º, da Lei n.º 5.478/68);II 

– o não comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos 

autos, e o não comparecimento da parte ré importará em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato (artigo 7º, da Lei nº. 5.478/68);III – na 

ocasião da audiência, frustrada a conciliação pretendida, a parte ré, na 

mesma ocasião, oferecerá, querendo, sua contestação, oral ou escrita, 

em seguida, realizar-se-ão os depoimentos das partes e de suas 

respectivas testemunhas, e por fim, ofertadas as alegações finais (artigo 

9º e 11, da Lei 5.478/68).No mais, DETERMINO que o feito processe-se em 

segredo de justiça.Publique-se, intime-se e cumpra-se, servindo a cópia 

desta decisão como o necessário (MANDADO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 1304-18.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 DETERMINO a remessa dos autos ao MP para que apresente o endereço 

atualizado da vítima no prazo de 10 dias.

Em seguida, RETORNEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 1092-94.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA AMORIM 

LARANJEIRA VILAR - OAB:57370

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da petição inicial da Ação de Revisão de Alimentos proposta por 

Guilherme Lunas Bitencourt, representado por sua genitora Luciane 

Tenório Lunas e condeno o requerido Leandro Sposito Bitencourt a pagar 

alimentos no valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda 

mensal líquida (atualmente R$ 2.225,00 – dois mil duzentos e vinte e cinco 

reais), o que no momento corresponde a quantia de R$ 667,50 (seiscentos 

e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser quitada, 

por meio bancário, observando-se os seguintes dados: Banco Sicredi - 

748, conta poupança n.º 158784 – Agência 0821/02, de titularidade de 

GUILHERME LUNAS BITENCOURT, CPF nº 067.383.359-38, até o dia 10 

(dez) de cada mês.Condeno-o, ainda, o requerido ao pagamento das 

custas e das despesas processuais.ARBITRO a título de honorários 

advocatícios para a causídica nomeada para interposição desta demanda 

de Revisão de Alimentos, Dra. Thaís dos Santos Diniz Eilert, OAB DF n.º 

35.730 e OAB MT n.º 25.232-A, o importe de 4 (quatro) URH’s.Transitado 

em julgado este feito, pagas as custas e nada sendo requerido, dê-se 

baixa na Distribuição e demais registros cartorários, arquivando-se os 

autos com as formalidades de estilo.P. R. I.CUMPRA-SE, expedindo o 

adequado, se for o caso e, servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta/título 

executivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 3280-94.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIM DIAS FERREIRA, CLEBER DA SILVA, 

DANIEL DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B, FÁBIO RIBAS TERRA - OAB:7205, Odario Greque 

Ferraz - OAB:OAB/MT 4.170-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL DIAS FERREIRA, Cpf: 

00255708114, Rg: 376861240, Filiação: Olimpia Alves Ferreira e Alfredo 

Dias Ferreira, 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fundamento no inciso I, do art. 129, da Constituição Federal e no artigo 41, 

do CPP, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em 

face de: DANIEL DIAS FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG nº 36786124-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 

002.557.081-14, nascido em 27/06/1977, filho de Alfredo Dias Ferreira e 

Olímpia Alves Ferreira, residente e domiciliado na Rua Avelino Rampazo, 

nº 202, Centro, Alfredo Marcondes/SP, CEP 19.180-000; pelas seguintes 

motivações fáticas e jurídicas: No dia 17/01/2017, por volta das 20h50min, 

na residência localizada na Chácara Deiss, próximo ao Clube Demoro, na 

Rodovia MT-170, nesta urbe, os denunciados MARTIM DIAS FERREIRA e 

CLÉBER DA SILVA previamente ajustados, em unidade de desígnios, 

agindo com animus necandi e mediante divisão de tarefas, por motivo 

torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas e a 

mando do terceiro denunciado DANIEL DIAS FERREIRA tentaram matar 

ELTON BARAGÃO e ELTON VINICIUS BARAGÃO, não consumando o 

intento criminoso por circunstâncias alheias às vontades dos increpados, 

conforme Boletim de Ocorrência (f. 04), Termos de Declarações, Laudo de 

Lesões Corporais e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 

06/11) e demais elementos coligidos nos autos. Apurou-se, também, que o 

denunciado DANIEL DIAS FERREIRA possuía uma rixa com a vítima Elton 

Baragão, pelo fato deste buscar a regularização das terras do Banco da 

Terra, indo contra os interesses desse acusado, razão pela qual mandou 

MARTIM DIAS FERREIRA e CLEBER DA SILVA para ceifarem a vida da 

vítima, caracterizando, portanto, a motivação torpe. Diante do exposto, 

encontra-se o denunciado DANIEL DIAS FERREIRA incurso nas sanções 

do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na 

forma do art. 29 c/c art. 69, todos do CP; MARTIM DIAS FERREIRA e 

CLÉBER DA SILVA incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e 

IV, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 29 e 69, todos 

do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a 

presente, procedida a citação dos acusados para responder à acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias, observando-se o rito previsto no 

artigo 406 e seguintes, do Código de Processo Penal, intimando-se as 

testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo sobre os fatos 

ora narrados e, ao final, sejam pronunciados e levados a julgamento 

perante o E. Tribunal do Júri, para que sejam condenados na forma que se 

requer na presente exordial acusatória.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro (ref.: 

86), DETERMINO a citação do denunciado DANIEL DIAS FERREIRA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Lado outro, 

dê-se vista do feito ao representante do Ministério Público para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 547 de 730



manifestação quanto ao teor da certidão carreada à ref.: 80 destes autos, 

requerendo o que entender de direito. Às providências, observando as 

formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 13 de dezembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26121 Nr: 907-03.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ ROSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestação acerca ao teor da certidão retro, no 

prazo legal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 622 Nr: 738-60.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DEMOLINER, ESPÓLIO DE NORIVAL 

XISTO DA CUNHA - INVENTARIANTE: MARIO C. DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, 

Thiago Luiz Figueiredo Bridi - OAB:MT-9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcondes Sartor - 

OAB:3585-B, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestação acerca ao teor da certidão retro, no 

prazo legal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24234 Nr: 470-93.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 66/67), DETERMINO que se 

proceda conforme o requerido, em observância à legislação vigente.

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.: 25096 Nr: 1332-64.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MALAQUIAS DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para requerem o que entenderem de direito, no 

prazo legal, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54169 Nr: 945-10.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACINO FERNANDES DE OLIVEIRA, SARA 

MOYSES, TIAGO DE CARLI, BENTA MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307

 Vistos etc.

Recebo a inicial.

Citem-se os requeridos e intime-se o Município de Brasnorte, por meio do 

seu Procurador, nos termos legais.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado 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.: 17470 Nr: 1381-81.2005.811.0100

 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: JOSÉ VANDERLEI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ DALPASQUALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura - 

OAB:9124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Puccini Medeiros - 

OAB:6736, Ary Raghiant Neto - OAB:5449MS, Bento Adriano 

Monteiro Duailibi - OAB:5452/MS

 Vistos etc.

Intime-se o autor para apresentar o rol dos técnicos (perito e assistente), 

os quais aquele requer sejam ouvidos em audiência, ante ao exposto na 

petição de fl. 540, no prazo legal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20057 Nr: 745-47.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DROZDEK OZEIKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:5.319-MT

 Vistos etc.

Intime-se novamente o advogado da parte autora, para apresentação a 

este Juízo de provas atinentes ao informado na petição de fl. 164, no 

prazo legal, o que deverá ser certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.
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CUMPRA-SE, expedindo o adequado 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.: 73787 Nr: 2690-83.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSS.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 

audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65072 Nr: 1145-12.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSS.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 

audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65074 Nr: 1146-94.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSS.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 

audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 859-34.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 2119-49.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSS.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 

audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66967 Nr: 2353-31.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSS.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 
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audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67207 Nr: 2513-56.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67500 Nr: 2727-47.2017.811.0100

 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: MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68318 Nr: 3241-97.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68244 Nr: 3195-11.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74508 Nr: 3058-92.2018.811.0100

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO a ordem pleiteada em sede de HABEAS 

CORPUS e extingo o processo.Intimem-se as partes.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 364-87.2017.811.0100

 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: CMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74098 Nr: 2860-55.2018.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE DE MELO VASQUES POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO - 

OAB:24312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

em face do INSS.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 

audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63688 Nr: 246-14.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3008-66.2018.811.0100

 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: KdOL, MBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74367 Nr: 2982-68.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAS NARDINI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - 

OAB:24546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74331 Nr: 2959-25.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMO CLÁUDIO RAMOS BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT - 

OAB:68625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73683 Nr: 2642-27.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73806 Nr: 2702-97.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ FERREIRA, JULIANA MARA DE SOUZA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73765 Nr: 2683-91.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSPMDB-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72930 Nr: 2307-08.2018.811.0100

 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: ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Postergo a análise do pedido liminar para momento posterior á realização 

da audiência de conciliação.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74088 Nr: 2850-11.2018.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALSIR NERI POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO - 

OAB:24312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

entre as partes acima nominadas.

DEFIRO o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, postergo a designação de eventual 

audiência de conciliação para momento posterior ao decurso do prazo 

para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para apresentação de contestação no prazo legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 2411-97.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72959 Nr: 2322-74.2018.811.0100

 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: JBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 2870-02.2018.811.0100

 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: FLÁVIO SILVA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 2862-25.2018.811.0100

 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: PEDRO EHRENBRIENK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTÁGIO FÁCIL ACESSORIA ACADÊMICA 

LTDA - ME, FREITAS ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAAO SIMAO DE 

ALMEIDA - OAB:14535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74034 Nr: 2833-72.2018.811.0100

 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: SILVANA ZANATTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO 60º CIRETRAN DO DETRAN/ MT – 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BRASNORTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73786 Nr: 2689-98.2018.811.0100

 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 CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ROCHA FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo o acordo judicial.

Determino a suspensão do feito até a data do pagamento da última parcela 

do acordo.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74320 Nr: 2956-70.2018.811.0100

 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: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.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).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá 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. 

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).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73940 Nr: 2784-31.2018.811.0100

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal e/ou pessoa autorizada pela parte 

autora.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).Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a 

parte requerida, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.O devedor fiduciário poderá 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. 

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).Defiro desde já, reforço 

policial, acaso necessário.Intimem-se. Cumpra-se servindo o presente 

como (mandado de busca e apreensão/ notificação/ofício/precatória/ 

mandado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74476 Nr: 3032-94.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74461 Nr: 3027-72.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74442 Nr: 3013-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAOLA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73818 Nr: 2709-89.2018.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDO, HPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 05 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas judiciais.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74269 Nr: 2930-72.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOLEAGRI - TOLEDO PECAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALPH PEREIRA MACORIM - 

OAB:46123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74237 Nr: 2915-06.2018.811.0100

 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): GABRIELA MAYSA GONÇALVES, PAULO 

ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO, que seja realizada a intimação da parte autora para 

comprovar nos autos, o devido recolhimento das taxas e custas iniciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito.

Decorrido o aludido prazo, certifique-se.

Após, retornem os autos conclusos ao gabinete para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74194 Nr: 2902-07.2018.811.0100

 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): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74128 Nr: 2876-09.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA IMPERATRIZ IMP. E EXP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcos gattass pessoa junior 

- OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Intime-se a Fazenda Pública por meio de sua Procuradoria (com o envio 

dos autos) para apresentação de Contestação no prazo legal.

Após, intime-se a parte autora para apresentação de Impugnação à 

Contestação no prazo legal.

Em seguida, intime-se o representante do MP para apresentação de 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74071 Nr: 2846-71.2018.811.0100

 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): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, JONES ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74058 Nr: 2838-94.2018.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE HIPPLER, JUNIOR LEANDRO, JULIANA 

LEANDRO, FABIANE LEANDRO, RODRIGO MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73907 Nr: 2769-62.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73903 Nr: 2765-25.2018.811.0100

 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: RPPÁ, LAÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O, THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73895 Nr: 2759-18.2018.811.0100

 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: GENESES CUNHA CARVALHO, MARIA APARECIDA DA 

CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73876 Nr: 2742-79.2018.811.0100

 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: SDSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73849 Nr: 2727-13.2018.811.0100

 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: TRAJANO RODRIGUES DA SILVA, TRAJANO DE 

MATOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUPA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73826 Nr: 2712-44.2018.811.0100

 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: JDPRDS, CTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 
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distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73751 Nr: 2678-69.2018.811.0100

 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: ISOLETE CORREIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR MASSAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73713 Nr: 2653-56.2018.811.0100

 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: Celso Eduardo Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA CABULON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73705 Nr: 2650-04.2018.811.0100

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro os pedidos contidos na exordial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73515 Nr: 2546-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Intime-se o executado por meio da PGE (com o envio dos autos) para 

apresentação de Embargos à Execução no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para apresentação de Impugnação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73422 Nr: 2509-82.2018.811.0100

 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: DDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73339 Nr: 2472-55.2018.811.0100

 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: PATRICIA DE OLIVEIRA ROQUE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELLINTON DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO, que seja realizada a intimação da parte autora para 

comprovar nos autos, o devido recolhimento das taxas e custas iniciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito.

Decorrido o aludido prazo, certifique-se.

Após, retornem os autos conclusos ao gabinete para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 2451-79.2018.811.0100

 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: Regilani Amorim Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 
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distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73140 Nr: 2376-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Intime-se o executado por meio da PGE (com o envio dos autos) para 

apresentação de Embargos à Execução no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para apresentação de Impugnação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72739 Nr: 2223-07.2018.811.0100

 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: CALCÁRIO TANGARÁ - IND E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a ação para processamento.

A inicial foi instruída por prova escrita do débito sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, consoante dispõe o 

art. 700 do NCPC.

Posto isso, CITE-SE o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

dívida acrescida de juros e correção monetária, bem como, pague os 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 701 do CPC) ou, 

no mesmo prazo, oponha embargos (art. 702 do CPC).

Advirta-se o réu de que o cumprimento da obrigação no prazo o isentará 

de custas (art. 701, §1º do CPC).

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º do CPC).

SIRVA A PRESENTE DE CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73067 Nr: 2351-27.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFT, TT, JDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CAZARIN - 

OAB:73208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO, que seja realizada a intimação da parte autora para 

comprovar nos autos, o devido recolhimento das taxas e custas iniciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito.

Decorrido o aludido prazo, certifique-se.

Após, retornem os autos conclusos ao gabinete para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70175 Nr: 903-19.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO DOMINGOS PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 2325-29.2018.811.0100

 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: ABR, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-51.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDIONES BERTHOLDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000169-51.2018.8.11.0100 REQUERENTE: MARCOS 

EDIONES BERTHOLDI REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA., UNIAO NORTE DO PARANA 

DE ENSINO LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício procedimental que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a 

necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais ao mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARCOS EDIONES BERTHOLDI contra UNIC e 

UNOPAR. Alega a parte reclamante que teve seu nome indevidamente 

negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito em face de suposto 

débito com a reclamada, no valor de R$ 3.325,00, referente a um curso de 

MBA. Em face dos transtornos causados, pleiteia a declaração de 

inexistência do débito, bem como reparação pecuniária a título de danos 

morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora pelo menos em parte. 

Inicialmente, considerando a existência de relação de consumo e a 

verossimilhança das alegações da parte reclamante, concedo a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 
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do Consumidor. Com efeito, a parte requerida sequer impugnou 

especificamente a questão da negativação indevida, de modo que, em 

razão da inversão do ônus da prova, deverá suportar o ônus da 

condenação à título de danos morais. Deveras a empresa reclamada não 

apresentou prova concreta e suficiente que pudesse justificar a 

existência e regularidade do débito apontado na inicial. À despeito das 

alegações contidas na contestação, resta patente que a parte reclamada 

não apresentou qualquer prova documental que pudesse confirmar sua 

narrativa. A empresa requerida não trouxe aos autos o alegado contrato 

assinado entre as partes, de modo que apesar de se constatar a 

existência de relação jurídica, não é possível afirmar que ela ocorreu 

dentro da narrativa delineada pela parte requerida. Assim, não obstante as 

alegações da reclamada de que os débitos discutidos na inicial decorrem 

da efetiva disponibilização dos serviços contratados pelo reclamante, o 

fato é que os autos, notadamente quando analisamos os documentos 

(e-mails e telas de sistema da UNIC) juntados pelo reclamante, é inevitável 

concluir que houve devido cancelamento do serviço contratado à época. 

Ademais, considerando a inversão do ônus da prova concedida em 

virtude da existência de relação consumerista, cabia à parte reclamada 

apresentar prova suficiente para demonstrar a regularidade do débito 

apontado na exordial, o que não ocorreu no caso em análise. 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 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 que deve ser repelido pelo Poder Judiciário, sob pena de 

instaurar-se uma realidade de balburdia e caos na sociedade. Assim, é 

medida que se impõe a declaração de inexistência do débito apontado na 

petição inicial, no valor de R$ 3.325,00. Além disso, resta configurado o 

dever de indenizar, eis que os pressupostos da responsabilidade civil 

objetiva (conduta, dano e nexo causal) previstos na legislação 

consumerista se mostram presentes ao caso em análise (art. 14 da Lei 

8.078/90). No caso, verifico a hipótese de dano moral indenizável, eis 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 inscrição 

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 deve-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$ 5.000,00, 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. Ante o 

exposto, resolvo o mérito da presente demanda e, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de: 1. Declarar a inexistência 

do débito apontado na inicial, no valor de R$ R$ 3.325,00, determinando à 

reclamada que proceda, no prazo de cinco dias, a baixa definitiva do nome 

da reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo aludido débito. 

2. Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, 

a partir desta data (Súmula 362, STJ). 3. Excluir a UNOPAR no feito uma 

vez que é parte estranha à lide e não deu causa ou contribuiu para os 

danos sofridos pela parte reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária à reclamante, na forma da Lei 1.060/50. 

P.R.I.C. BRASNORTE, 13 de dezembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23739 Nr: 1443-82.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY FRONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MAGALHÃES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para atualizar o débito exequente, para fins de 

apreciação do pleito de fl. 112.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22158 Nr: 1446-71.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANTONIO POZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestação acerca ao teor da certidão retro, no 

prazo legal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22552 Nr: 268-53.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALL CENTERNET PRESTADORA DE SERV. 

CADASTRAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE LIMA LOPES - 

OAB:266.203

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestação acerca ao teor da certidão retro, no 

prazo legal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23473 Nr: 1176-13.2009.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON CORRÊIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestação acerca ao teor da certidão retro, no 

prazo legal, 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.
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Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000004-42.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES BARBACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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))

 

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 

reclamada e reclamante para, querendo, apresentarem contrarrazões aos 

recursos apresentados, nos termos do Art. 42 §2 da Lei 9.099/1995. 

Campinápolis/MT, 14 de dezembro de 2018. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000056-04.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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 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, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso apresentado, nos 

termos do Art. 42 §2 da Lei 9.099/1995. Campinápolis/MT, 14 de dezembro 

de 2018. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestora Judiciária 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: 0500046-85.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE LIMIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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 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 

requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, 

conforme Art. 42 §2 da Lei 9.099/1995. Campinápolis/MT, 14 de dezembro 

de 2018. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestora Judiciária 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: 1000082-36.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACELLY VELOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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 

reclamada e a parte reclamante para, querendo, apresentarem 

contrarrazões aos recursos interpostos, conforme Art. 42 §2 da Lei 

9.099/1995. Campinápolis/MT, 14 de dezembro de 2018. PRISCYLLA 

MURZIN RODRIGUES Gestora Judiciária 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: 1000083-84.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER BOM PRECO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

LUCILENE LAZARA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP PUBLICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(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 

reclamante para apresentar a sua impugnação à contestação no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme previsto na legislação estadual adotada por este 

Juizado (CNGC, seção 5.4.2). Campinápolis/MT, 14 de dezembro de 2018. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38815 Nr: 1002-90.2017.811.0110

 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: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 23888 Nr: 26-64.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA BATISTA GUIMARÃES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por CELMA BATISTA 

GUIMARÃES em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

 Às fls. 133/134, a requerente pugna pela expedição de ofício requisitório 

para pagamento, tendo em vista a certidão de fls. 112.

 Pois bem.

 Verifica-se que as certidões de fls. 112 e 127 atestam que não há 

comprovante de recebimento dos autos de RPV n. 68419/2013. Não tendo 

sido encontrado nenhum dado a respeito, mesmo em consulta ao Setor de 

Precatórios do site do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Ainda, a autora informa que não recebeu o pagamento de fls. 116, 

conforme certidão de fls. 131.

 Desta feita, expeça-se a devida requisição de pequeno valor, de acordo 

com o Provimento 11/2017-CM

Consigne-se na capa dos autos e no Sistema Apolo a nova advogada da 

demandante.

Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 633-04.2014.811.0110

 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: OSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:2835A, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:/ SC 

33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por OMNI S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de TELMON 

BUENO DOS SANTOS.

As partes celebraram acordo, pugnando por sua homologação e pela 

suspensão do feito, conforme se verifica às fls. 67/69.

Logo depois, o autor veio aos autos informando o descumprimento do 

acordo e requerendo a constrição de bens do devedor.

Pois bem.

Primeiramente, vislumbro que o instrumento de acordo juntado às folhas 

67/68-v não está assinado pelo requerido Telmo Bueno dos Santos.

Desta feita, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos o instrumento de acordo devidamente assinado pelas partes, a fim 

de que possa ser homologado. No mesmo prazo, deverá ser juntado o 

cálculo atualizado o débito.

Após, voltem-me os autos para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36351 Nr: 1797-70.2015.811.0012

 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: JOÃO DOS REIS ERACLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-> Homologação

Cuida-se de Ação Sumária de Aposentadoria por Idade Rural, proposta 

por JOÃO DOS REIS ERACLITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Proferida sentença em audiência de instrução e julgamento (fls. 81/83), 

fora interposto recurso de apelação (fls. 88/90), onde o apelante, às fls. 

88, informa que em caso de concordância da parte contrária com a 

atualização dos valores atrasados nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, 

haveria desistência do recurso.

 O autor, ora apelado, concordou com as condições impostas pelo INSS, 

requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença, conforme 

fls. 92 e 93.

 Às fls. 94 e 96 a autarquia requerida informa a implantação do benefício 

vindicado, sob o nº 1841392097, o que é corroborado pelo requerente, 

conforme fls. 97.

 O demandante, intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação (fls. 99), as apresentou às fls. 101/103.

 Ante a expressa desistência do apelo em caso de concordância com a 

atualização dos valores atrasados com base no art. 1º-F da Lei 9494/97 e 

da manifesta anuência do autor, necessária a homologação do acordo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação das partes de folha 88.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 81/83.

 Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 399-51.2016.811.0110

 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: DORANILMA JUVENCIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por 

Idade de Segurado Especial – Trabalhador Rural proposta por DORANILMA 

JUVENCIO DE PAULA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Em face da sentença de fls. 64/68, fora interposto recurso de apelação 

(fls. 71/74), onde o apelante, o INSS, às fls. 73v, informa que em caso de 

concordância da parte contrária com a atualização dos valores atrasados 

nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, haveria desistência do recurso.

 O demandante, intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação (fls. 75), aceitou a correção dos valores atrasados na forma 

proposta pelo demandado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação das partes de folha 73, verso.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 64/68.

 Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44293 Nr: 1682-41.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

1 - Trata-se de Carta Precatória para citação do executado, conforme 

finalidade descrita à fl. 4.
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2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:

3 - Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da precatória de 

mandado.

4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43241 Nr: 1240-75.2018.811.0110

 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: DELAIR PENHIPTSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação, com fulcro nos princípios da 

celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido acerca do teor da inicial para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse 

na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo 

para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42459 Nr: 877-88.2018.811.0110

 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: CRISTIANO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural 

por Idade com Pedido de Tutela de Urgência proposta por CRISTIANO 

PEDRO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.(...).Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2.019, às 15h00min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.(...). 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 155-88.2017.811.0110

 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: MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Sem Resolução de Mérito->Extinção->Desistência

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA QUEIROZ em face de MILTON DE PAULA DA 

SILVA.

 Alega ter convivido maritalmente com o requerido por aproximadamente 

07 (sete) anos e que supostos atos de violência domestica por ele 

praticados causaram e causam grande abalo moral na sua vida.

 Inicial e documentos às fls. 04/57.

Às fls. 100, a proponente informa não possuir mais interesse no 

prosseguimento da presente, pugnando pela desistência da ação.

 O requerido e seu advogado concordam com o pedido da autora e 

manifestam nada opor a desistência da ação (fls. 100).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. Decido.

Conforme exposto acima, a parte autora pugnou pela desistência da ação. 

Desta feita, a extinção do feito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, entretanto suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.

Fixo os honorários ao advogado nomeado (fl.73), Dr. Willian Gonçalves 

Lino de Oliveira, OAB/MT n° 20.511, no valor de 4 URH, nos termos da 

tabela IX, da OAB/MT, os quais deverão ser arcados pelo Estado de Mato 

Grosso. Devendo ser expedida a devida certidão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44234 Nr: 1659-95.2018.811.0110

 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: LAURA MARIA DE JESUS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação Sumária de Aposentadoria por Idade Rural, proposta por 

LAURA MARIA DE JESUS ROSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

Constata-se dos autos que não fora acostado comprovante de residência, 

documento essencial para a fixação da competência deste Juízo para 

processar a presente demanda.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1.1. Juntar comprovante de residência.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44015 Nr: 1595-85.2018.811.0110

 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: R. C. FARIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC DO BRASIL CONSTRUTORA E 

TERRAPLANAGEM LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Monitória proposta por R.C. FARIA – ME, representada 

por RODSON CORRÊA FARIA, em face de BC DO BRASIL CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA.
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 Alega ser credora do requerido na quantia de R$ 24.286,79 (vinte e 

quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), 

decorrente de cheques vencidos e não pagos por insuficiência de fundos.

 Na inaugural pugna pela concessão da gratuidade da justiça, porém não 

demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, 

uma vez que, por se tratar de pessoa jurídica, à luz da súmula 481 do STJ, 

a mera declaração de hipossuficiência (fls. 12) não enseja o deferimento 

da benesse.

 É o breve relato dos fatos.

 Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos documentos que demonstrem a sua impossibilidade 

de arcar com as custas processuais ou efetuar o pagamento das custas.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32866 Nr: 545-63.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por MARIA PEREIRA SANTANA 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 A sentença de fls. 90/90v extinguiu o processo e determinou a expedição 

dos competentes alvarás de levantamento.

 A certidão de fls. 96 informa a impossibilidade de expedição de alvará 

referente ao crédito principal, depositado às fls. 88, vez que a procuração 

aportada aos autos (fls. 10) não autoriza, expressamente, o levantamento 

pelo causídico da requerente.

Diante disso, às fls. 98/99, o patrono da autora requer que os valores 

ainda vinculados ao feito sejam depositados em conta pertencente a 

demandante, qual seja, BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA Nº 1292-0, 

CONTA Nº 1000113-7, CPF 000.495.951-56, em nome de MARIA PEREIRA 

DE SANTANA.

Pois bem.

 Ante o pedido de fls. 98/99, não persiste nenhum óbice ao levantamento 

dos valores de fls. 88.

 Desta feita, proceda-se à expedição do respectivo alvará, que deverá ser 

depositado na CONTA Nº 1000113-7, AGÊNCIA Nº 1292-0, BANCO DO 

BRADESCO, CPF 000.495.951-56, de propriedade de MARIA PEREIRA DE 

SANTANA.

 Após, ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44062 Nr: 1602-77.2018.811.0110

 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: GILDAZIO GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MORAIS PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão- Determinação

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

Pedido de “Partilha de Bens” c/c Pedido de Guarda e Diminuição de 

Alimentos, proposta por GILDAZIO GOMES DA COSTA em face de 

APARECIDA MORAIS PEDROSA.

Aduz ter convivido maritalmente com a requerida no período de 

aproximadamente 08 (oito) anos, sob o ângulo jurídico de união estável, e 

que desta nasceu um filho, que atualmente está com 04 (quatro) anos de 

idade.

 Pugna pelo reconhecimento e dissolução da união estável, bem como pela 

diminuição do estipulado em sede de alimentos e pela regularização da 

guarda, vez que reside em outra Comarca e gostaria que seus pais 

pudessem conviver com seu filho.

 É o breve relatório.

DECIDO.

Como na inicial o peticionante alega não ter condições de arcar com as 

custas processuais, todavia, consoante fls. 17/19, é servidor público 

estadual, percebendo subsídio superior a R$ 5.000,00 mensais, 

necessário que comprove sua hipossuficiência.

 Desta feita, intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos termos do 

artigo 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento;

1. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

1.1. Juntar aos autos documentos que atestem sua incapacidade de arcar 

com as custas judiciais ou arcar com o pagamento das custas.

 Após, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 105-28.2018.811.0110

 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: EURENICE SILVESTRE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Cadastrem-se os causídicos indicados às fls.75/75-v.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22074 Nr: 1080-36.2007.811.0110

 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: VINICIUS BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO GOMES PIRES, LUIZ CARLOS 

FERNANDES, ALAERTE MARTINS RECAREI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA VILELA 

SILVA - OAB:10020-MT, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.(...)Desta feita, determino a inclusão das 

pessoas mencionadas no polo passivo da demanda e a intimação do autor 

para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço delas para que 

seja procedida à citação, atentando-se para os documentos de folhas 

143/151; sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto 

processual.Intime-se. Cumpra-se.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25931 Nr: 954-78.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ENERCOOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Execução por Quantia Certa, movida por ENERCOOP LTDA em 

face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

Transladada cópia da sentença de improcedência dos embargos à 

execução - Cód. 26372 (fls.87/92).

Intimada para manifestar-se nos autos, a parte autora requereu o 

prosseguimento da execução com a expedição de ofício requisitório de 

precatório ao Tribunal “ad quem” em seu favor (fls.95/97).

 Pois bem.

Denota-se dos autos a necessária aplicação do art. 535, §3º, do CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Como já ocorreu a decisão em relação aos embargos, determino:

A expedição, por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de precatório em favor do exequente, nos termos do art. 535, §3°, 

I, do CPC; em relação ao valor principal da execução (fl. 86).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25930 Nr: 953-93.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Execução de Honorários, movida por DIVAIR APARECIDO DE 

PIERI em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

Transladada cópia da sentença de improcedência dos embargos à 

execução - Cód. 26372 (fls.52/56).

Intimada para manifestar-se nos autos, a parte autora requereu o 

prosseguimento da execução com a expedição de ofício requisitório de 

precatório ao Tribunal “ad quem” em seu favor (fls.59/62).

 Pois bem.

Denota-se dos autos a necessária aplicação do art. 535, §3º, do CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Como já ocorreu a decisão em relação aos embargos, determino:

A expedição, por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de precatório em favor do exequente, nos termos do art. 535, §3°, 

I, do CPC; em relação aos honorários advocatícios, conforme cálculos 

homologados (fls. 51).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32332 Nr: 87-46.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Decisão->Determinação

I - Com base no art. 883, do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros: Cirlei Freitas Balbino da Silva Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22 e 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, os quais deverão 

observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC.

II - Estabeleço como preço mínimo da “Fazenda Vale dos Sonhos” com 

área de 253,12,45 (duzentos e cinquenta e três hectares, doze are e 

quarenta e cinco centiares) o valor de R$ 911.248,20 (novecentos e onze 

mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), o equivalente a 

60% do valor avaliado do bem (fls. 71/73).

 III - Consigno que os valores referidos deverão ser pagos em até 8 (oito) 

parcelas (art. 885, do CPC).

IV - Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 

as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso.

V – Intimem-se os leiloeiros para designar data da hasta pública.

VI – Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22432 Nr: 1438-98.2007.811.0110

 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: MARCIO ROGÉRIO PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, 

reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido José Honório da 

Silva.Diante do princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do 

art. 98, §3°, do CPC.Fixo os honorários ao advogado nomeado para a 

defesa do requerido (fl. 109-v), Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira 

OAB/MT n° 20511, no valor de 2 URH, nos termos da tabela II, item 3.1 da 

Ordem dos Advogados do Brasil, devendo ser custeada pelo Estado de 

Mato Grosso; expeça-se da devida certidão.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 457-88.2015.811.0110

 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: LINDIANA BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 
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OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a )ARNALDO DE 

SOUZA devolução dos autos nº 457-88.2015.811.0110, Protocolo 34825, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26655 Nr: 379-36.2011.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PCDPFS, CBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDPBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)IANDRA SANTOS 

MORAIS, para devolução dos autos nº 379-36.2011.811.0110, Protocolo 

26655, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1340 Nr: 616-46.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA, FERNANDO CARLOS DA COSTA, ORLANDO 

MANOEL LOPES, MARIA DO CARMO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 Vistos.

 Trata-se de Execução por Quantia Certo proposta por BANCO DO BRASIL 

S.A em desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VALE DO 

ARAGUAIA LTDA, FERNANDO CARLOS DA COSTA, ORLANDO MANOEL 

LOPES e MARIA DO CARMO ARRUDA.

A parte exequente pleiteia tentativa de bloqueio pelo sistema BACENJUD, 

fls. 245/245-v.

Fora juntada aos autos (fls.248/251) atualização do débito executado, no 

entanto, a cópia impressa não se encontra completa, inviabilizando a 

identificação do valor pretendido pela parte exequente.

 Por tal razão, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos documentos que indiquem os valores referentes ao débito 

atualizado.

Expirado o prazo sem manifestação, dê-se seguimento à decisão de folha 

240.

Caso apresentados os cálculos de forma que possam ser identificados os 

valores a ser bloqueados, voltem-me conclusos para análise do pedido de 

penhora Bacen Jud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 1076-52.2014.811.0110

 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: MARLENE APARECIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BATISTA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:16.775-O/MT, JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)IANDRA SANTOS 

MORAIS para devolução dos autos nº 1076-52.2014.811.0110, Protocolo 

33594, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33677 Nr: 1108-57.2014.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOANA BELMIRA LEMES CARVALHO, GEAM LEMES 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSICA LORAENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)IANDRA SANTOS 

MORAIS, para devolução dos autos nº 1108-57.2014.811.0110, Protocolo 

33677, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23087 Nr: 647-95.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDS, PMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG, WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)IANDRA SANTOS 

MORAIS, para devolução dos autos nº 647-95.2008.811.0110, Protocolo 

23087, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41957 Nr: 574-74.2018.811.0110

 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: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

RELATÓRIO

 Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, proposta por 

GERMANO TSIMI’WADZE, em face do BANCO OLE CONSIGNADO S/A.

 Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos. Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição 

do indébito e indenização pelos danos morais.

A inicial foi recebida, fls. 43/43-v.

 Às fls. 56-v/57-v, foi juntado acordo firmado entre as partes, pugnando 

pela homologação judicial.

É o breve relato dos fatos. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 56-v/57-v, 

declarando EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do Código de 

Processo Civil.
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Honorários na forma do acordo (fls. 56-v/57-v).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 439-33.2016.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASSIMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIEGO AUGUSTO GONÇALVES 

VILELA CASSIMIRO - OAB:43.546/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 

112/125), para sanar a obscuridade da sentença de fls. 111/111-v, 

acrescentando o seguinte: Determino a expedição de certidão de crédito 

em favor da parte exequente. Mantenho inalteradas as demais 

determinações da sentença de folhas 111/111-v. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 730-38.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CAMPOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA APARECIDA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por M. A. CAMPOS – ME em desfavor de MARIZA APARECIDA 

BATISTA SILVA.(...) Posto isso, INDEFIRO o pedido da exequente. 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 

53, §4°, da Lei 9.099/95.Expirado o prazo, voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27152 Nr: 876-50.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELISMAR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURSOS QUALIFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o petitório de fls. 118/119 e, por conseguinte, 

determino a inclusão no polo passivo da representante da executada: 

Maryhene Teixeira da Cunha (fl. 26).Determino o encaminhamento dos 

autos à contadoria para atualização dos cálculos.Após, INTIME-SE a 

executada Maryhene Teixeira da Cunha para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora. No mesmo ato, deverá ser tentada 

a penhora de bens em nome da executada MT DA CUNHA INFORMÁTICA – 

ME.Expirado o prazo sem ter sido efetivado o pagamento, certifique-se e 

voltem-me os autos para análise dos demais pedidos de folha 

118/119.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24880 Nr: 1005-26.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZÉS GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON CEZAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MOIZÉS GONÇALVES 

NETO em desfavor de WELINGTON CEZAR GOMES.

Às fls. 129/139 e 144/145, o exequente pugnou pela penhora dos imóveis 

de matrícula nº 2281 e 2282, supostamente de propriedade do executado.

 Foi deferido o pedido de penhora de bem imóvel em nome do executado 

(fl. 153), no entanto, no cumprimento da medida o executado criou 

embaraço, impedido a atuação do oficial de Justiça (fl. 156).

Pois bem.

Primeiramente, determino o envio dos autos à contadoria judicial para 

atualização dos cálculos.

Após, deverá o senhor Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação 

de bem(ns) imóvel(is) em nome do executado, atentando-se para o valor 

do crédito. Caso não seja localizada pessoa para depósito do bem (fl. 

156), o exequente deverá indicá-la, com fulcro no art. 840, §1°, do CPC.

Desde já, AUTORIZO o reforço policial para cumprimento da diligência, nos 

termos do art. 139, VII, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000155-64.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TIGRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BASTOS PEREIRA OAB - RS49984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINER DOWICH (RÉU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLAÚDIA DESPACHO Processo: 1000155-64.2018.8.11.0101. AUTOR(A): 

TIGRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA RÉU: RAINER 

DOWICH Vistos. 1. Ultrapassado os cinco dias previstos no art. 46, 

parágrafo único da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, verifico que não foi 

juntado aos autos o comprovante de pagamento da guia processual. 

Desse modo, considerando que não é caso de gratuidade da justiça, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora junte a guia 

e a comprovação do seu recolhimento, conforme dispõe o art. 59 da 

mencionada Resolução, devendo o causídico se atentar as formalidades 

previstas no art. 46. 2. Ultrapassado o prazo, com ou sem a juntada, 

voltem conclusos. CLÁUDIA, 14 de dezembro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98504 Nr: 1000733-84.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER TEIXEIRA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:RS - 91.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 31/01/2019 às 14:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97307 Nr: 1937-60.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J DA GUIA BISPO CUNHA SERRARIA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.P. LETISTEL SERVIÇOS DE CATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT 24.183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 31/01/2019 às 13:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 25/01/2019 às 16:10 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46412 Nr: 447-86.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Dalmaso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Avaliação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e 

setenta e cinco centavos), correspondente ao zoneamento "Cláudia - 

Região do Vale do Renato e Bairro Ireni", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91973 Nr: 1708-37.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PASSOS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - 

OAB:OAB/MT 18.563/O

 Vistos e examinados estes autos de Processo-Crime, registrados neste 

juízo sob nº 1708-37.2016.811.0101, Código 91973, em que figura como 

autor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e acusado JAIR 

PASSOS ESTEVES.(...) Em face do exposto e em vista das diretrizes 

legais e constitucionais que amparam o julgamento pelo Tribunal do Júri 

bem como a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENAM os 

Senhores Jurados o réu JAIR PASSOS ESTEVES, qualificado nos autos, 

às sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II e III do Código Penal e art. 

244-B, da Lei nº 8.069/90, que, após a devida individualização por mim 

procedida, corresponde à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 

12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime 

fechado.Deixo de fixar o valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de 

Processo Penal, em razão da ausência de elementos para 

defini-lo.DISPOSIÇÕES FINAISDefiro ao réu os benefícios da Justiça 

Gratuita.Após o trânsito em julgado da sentença:a)Expeça-se a carta de 

guia;b)façam-se às necessárias anotações e demais comunicações, nos 

termos da CNGC;c)liquidem-se as despesas processuais (artigo 804 do 

Código de Processo Penal);d)Com relação à munição apreendida, 

determino o seu perdimento em favor do Exército. Declaro suspensos os 

direitos políticos do réu, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal.Cumpram-se as disposições do Código de Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça. Dou esta por publicada no Plenário do 

Tribunal do Júri e as partes intimadas. Registre-se.Sala das Sessões do 

Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia – MT, aos onze dias do mês de 

dezembro do ano de dois mil e dezoito.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

Presidente do Tribunal do Júri

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000152-12.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERSON ROCHA FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Cláudia Juízo da Vara 

Única Autos nº 1000152-12.2018.811.0101 Vistos. 1. Recebo a inicial, 

posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de WEBERSON ROCHA FERNANDES SOARES, com o fim de buscar e 

apreender o bem dado em garantia no contrato de Financiamento nº 

0111646250 firmado entre as partes em 14.01.2018, ante a inadimplência 

do Requerido a partir da parcela com vencimento em 14.08.2018. Afirma 

que a parte requerida, mesmo devidamente notificado, deixou de pagar as 

prestações devidas, permanecendo inadimplente. Assim, requer a medida, 

em sede de liminar, para o fim de ser o veículo marca FORD, modelo 

FIESTA ROCAM SD PULSE 1.6, ano/ fabricação 09/10, chassi 

9BFZF54P0A8491883, placa NPG 6827, cor preta, apreendido e 

depositado em mãos da parte autora. Juntou documentos à inicial. É, em 

síntese, o relatório. DECIDO. A inicial veio instruída com cópia do contrato 

com cláusula de alienação fiduciária, para efeito de constituição em mora a 

notificação extrajudicial, bem como com demonstrativo de débito. Assim, 

atendidos os pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, e determino a expedição do 

respectivo mandado, devendo constar que a requerida deverá entregar 

junto ao bem, seus respectivos documentos. 3. Nomeio para assumir o 

encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se 

o respectivo termo de compromisso. 4. Defiro os benefícios previstos no 

art. 212, §2º, do CPC. 5. INDEFIRO o pedido para oficiar o DETRAN e a 

Secretaria da Fazenda Estadual, a fim de comunicar a transferência da 

propriedade e para que se abstenham de cobra o IPVA, eis que é ônus da 

parte autora fazê-lo. 6. Nos termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data a 

inserção de restrição de circulação do bem descrito na inicial no Sistema 

RENAJUD. 7. Em sendo exitosa a apreensão do veículo, determino que os 

autos voltem imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição. 

8. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente 

(prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme 

REsp 1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no 

valor equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, 
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apresente contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda 

a restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 9. Int. 10. Diligências necessárias. 

Cláudia, 13 de dezembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2018-CA

O Doutor Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Colniza-MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;

 CONSIDERANDO que a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Geral de 1º Entrância, estará 

afastada de suas funções por motivo Férias, no período de 07/01/2019 a 

26/01/2019;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula n. 32712, 

Gestor Administrativo 3, para exercer a Função de Gestor Geral de 1º 

Entrância, no período de no período de 07/01/2019 a 26/01/2019;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza-MT, 12 de dezembro de 2018.

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 9/2018-CA

O Doutor Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Colniza-MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;

CONSIDERANDO que a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Geral de 1º Entrância, estará 

afastada de suas funções por motivo Usufruto de Compensatória, no 

período de 18 a 19/12/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula n. 32712, 

Gestor Administrativo 3, para exercer a Função de Gestor Geral de 1º 

Entrância, no período de 18 a 19/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza-MT, 14 de dezembro de 2018.

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63057 Nr: 454-22.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 21/38, 

em 05 (cinco) dias.

Com ou sem manifestação, Certifique-se e voltem conclusos para 

deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39440 Nr: 880-39.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 36/41 pretende o exequente o redirecionamento da presente 

execução fiscal contra o sócio administrador da empresa executada.

Com efeito, reza o art. 135, inciso III, do CTN, que os diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente 

responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 

lei, contrato social ou estatutos.

Ainda, segundo o teor do enunciado da súmula n. 435 do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 

deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos 

competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 

sócio-gerente.

Compulsando-se os autos, é possível se inferir que a empresa executada 

não comunicou ao órgão competente a eventual mudança de endereço, 

motivo pelo qual se presume sua dissolução irregular.

Dessa forma, o pleito da exequente de redirecionamento da execução 

contra os sócios encontra guarida na legislação vigente, bem como na 

jurisprudência hodierna.

Ante o exposto, defiro o pedido de redirecionamento da execução contra 

o sócio da empresa executada, determinando desde já que se retifique a 

autuação para incluir no polo passivo da demanda o nome do Sr. MARCOS 

ROGÉRIO DE SOUZA (fls. 37).

Cite-se o sócio da empresa executada, para pagar o débito no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da 

mesma Lei.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atual da executada, vez que o local informado já foi diligenciado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3689-55.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBMR, MJMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. DESIGNO para o dia 27 de março de 2019, às 16h00min, a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. CITE-SE o requerido por 

edital, em atenção ao artigo 5°, § 4°, da Lei 5.478, com as advertências de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64281 Nr: 1684-02.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Pereira da Silva, Flávio Alberto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos etc. Quanto ao réu Flávio Alberto Vieira foi expedida Carta 

Precatória de fls. 240, cujo fito era proceder com o seu interrogatório. 

Todavia, a diligência restou frustrada em razão da não intimação do réu 

para solenidade agendada pelo Juízo Deprecado. Consoante certidão de 

fls. 248 o Sr. Flávio não reside mais no endereço declinado. Outrossim, 

não consta dos autos o endereço atualizado do Sr. Flávio. Em relação ao 

Sr. Ezequias Pereira da Silva, observa-se que o mesmo não foi 

encontrado no endereço declinado por si próprio, conforme certidão de 

fls. 168, a qual relata que o réu se encontra em um assentamento. 

Contudo inexiste informação sobre seu endereço completo. Insta 

mencionar que o próprio advogado dativo nomeado para atuar em sua 

defesa informou às fls. 255 que não sabe informar paradeiro atual do Sr. 
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Ezequias. Não é demais lembrar que é dever das partes manterem 

endereço atualizado nos autos. Sendo assim, outro caminho não há, 

senão a aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal para o caso 

em voga. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, APLICO ao 

caso concreto o artigo 367 do Código de Processo Penal, prosseguindo 

processo sem a presença dos réus. Por fim, considerando que acusação 

e defesa não requereram outras diligências, dou por encerrada a 

instrução. Haja vista a complexidade da causa, CONCEDO, na forma do 

artigo 403, §3º, do CPP, às partes o prazo de 05 (cinco) dias, 

sucessivamente para apresentação de alegações finais por escrito, 

começando pelo Ministério Público. Ainda, ante o teor da petição de fls. 

255, REVOGO a nomeação do advogado Pedro Francisco Soares para 

atuar em favor do Sr. Ezequias Pereira da Silva, ficando desde já nomeada 

a Defensoria Pública para prosseguir na representação do réu 

mencionado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64334 Nr: 1738-65.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Ante a ausência de requerimentos acerca de novas diligências, dou por 

encerrada a instrução. Na forma do art. 403, §3º, do CPP, CONCEDO às 

partes o prazo de 05 (cinco) dias sucessivos para apresentação de 

memoriais, começando pela acusação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63079 Nr: 476-80.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc. Considerando o fato de que o réu não foi intimado para esta 

solenidade, consoante certidão de fls. 129, nem apresentou endereço 

atualizado, APLICO ao caso concreto o artigo 367, do CPP. No mais, uma 

vez que é apenas a defesa que insiste na inquirição da ofendida, 

INTIME-SE, pessoalmente o advogado nomeado, para que apresente o 

endereço atualizado da Sra. Roseli Leonel Ferreira. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64320 Nr: 1725-66.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Aparecido Oliveira Ramos, Jackson 

Jorge da Silva, Magno Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11.706/MT, Luiz Carlos Rettmann - OAB:5647/RO

 Tendo em vista que o causídico referente à última petição do denunciado 

Tiago Aparecido Oliveira Ramos (fls. 161-213) não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, impulsiono os autos para intimá-lo para audiência de 

instrução designada à fl. 219, para o 22/01/2019, às 15:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35925 Nr: 2253-76.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Martins Sifuentes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida a 

manifestar-se acerca da decisão de folha 123.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Tecnico Judiciário

 Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39232 Nr: 739-20.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa a manifestar-se 

acerca da decisão de folha 95.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29327 Nr: 419-38.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Norberto Gregio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa que se manifeste 

acerca da decisão de folha 408.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Tecnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31518 Nr: 1925-20.2006.811.0105

 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: Noé Teixeira de Souza, Ana Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 161, DEFIRO o pedido de habilitação 

formulado neste feito, devendo a secretaria providenciar as devidas 

retificações.

 INTIME-SE o polo ativo para impulsionar o feito em até 30 dias, sob pena 

de arquivamento.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72287 Nr: 893-28.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->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 Paulo de Oliveira, André Paulo de Oliveira, Alfredo 

Paulo de Oliveira, Neuci de Fátima Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:OAB 
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/MT11.987

 Impulsino os autos para intimar as partes acerca da audiencia designada 

para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 17h00 na sala de conciliação (ref. 

75).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3689-55.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBMR, MJMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTENCIR DE CARVALHO, Cpf: 

40802442234, Rg: 604.898, Filiação: Carmen Reche de Carvalho e Alcides 

de Carvalho, data de nascimento: 02/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Terra Roxa-PR, convivente, serrador / comerciante, Telefone 8117-2752. 

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: "A mãe do autor manteve um relacionamento com o 

requerido, resultando o nascimento do M. J. M. de C., no dia 25 de 

fevereiro de 2013 , ora autor, comprova conforme documento do Registro 

de nascimento em anexo (...)". O requerido deixou de prestar suas 

obrigações alimentícias desde março de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos etc. DESIGNO para o dia 27 de março de 2019, 

às 16h00min, a audiência de conciliação, instrução e julgamento. CITE-SE o 

requerido por edital, em atenção ao artigo 5°, § 4°, da Lei 5.478, com as 

advertências de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

P R O V I D Ê N C I A S . 

____________________________________________________________

___________________________DESPACHO INICIAL: Vistos.Trata-se de 

ação de alimentos.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 1º, § 2º, da Lei n. 5.478/68. Este processo, por seu 

objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, inciso II, do Código de Processo Civil,em razão do que a Secretaria 

deverá agir com as cautelas necessárias.No que tange à análise do 

pedido de alimentos provisórios, ante a ausência de maiores elementos 

comprovando a capacidade contributiva do réu, fixo, liminarmente, em 50% 

do salário mínimo, corrigidos monetariamente, que deverão ser pagos à 

autora, devidos a partir da intimação, até o dia 10 (dez) de cada 

mês.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12 de dezembro de 2017, às 17h.Cite-seo réu e intime-se a parte autora a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência destes em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia. Na audiência,se não houver acordo, poderá o réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, 

em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da sentença.Ciência ao 

Ministério Público. 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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Observações: ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora na petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos 

provisórios que tenham sido arbitrados, devidos a partir da citação, 

poderá ensejar sua execução, sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 

3. Os alimentos provisórios deverão ser pagos a partir da 

citação,conforme especificado na decisão acima transcrita, mediante 

depósito na conta acima indicada, ou, não havendo indicação, mediante 

pagamento direto à parte requerente, exigindo, nesta hipótese, 

orespectivo recibo. 4. A parte requerida, querendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer àaudiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, e apresentar as demais provas que 

tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68).

Colniza, 13 de dezembro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33503 Nr: 1824-46.2007.811.0105

 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: Marcos da Costa Bourguignon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos autos com a finalidade de intimar a parte autora, via 

Dje, para contrarrazoar o recurso de apelação de folhas 134/139, no 

prazo estabelecido em lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83525 Nr: 4322-66.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos;

Cuida-se do processo executivo de pena do reeducando José Nunes 

Ferreira.

Para fixação das condições impostas, designo audiência admonitória para 

o dia 31 de janeiro de 2019, às 14h00min.

INTIME-SE o reeducando e seu defensor.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65117 Nr: 544-93.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joemerson Boasquevisque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 16h00min, oportunidade em que será 

realizada a inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32469 Nr: 951-46.2007.811.0105

 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 OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Coratto Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO - 

OAB:9.429/MS, Elda Aparecida dos Santos Mendes - OAB:8.436/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 
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manifeste acerca da decisão de fl.55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62769 Nr: 156-30.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 I.DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado áATONIO MARIANO DE CARVALHO,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, procedam-se as providências 

necessárias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64688 Nr: 139-57.2014.811.0105

 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: Mario Estanislau Abramovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

apresente suas contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 1277-06.2007.811.0105

 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: Manoela Ferreira de Almeida

 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 Vazarin Vigil - OAB:11.542-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do despacho de fl.110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67879 Nr: 754-13.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos;Cuida-se do executivo de pena do recuperando NELSON ANTÔNIO 

RODRIGUES.DECIDO fundamentadamente.Perlustrando os autos se afere 

que o reeducando laborou por 97 (noventa e sete)diasnos períodos 

compreendidos entre 06 a 31 de agosto de 2018, 01 a 31 de setembro de 

2018, 01 de outubro de 2018 a 14 de novembro de 2018 e 16 a 30 de 

novembro de 2018, fazendo jus, portanto, à remição de parte da sua 

pena.Nesta senda, com fulcro no art. 126, § 1º, inciso II, da LEP, DECLARO 

remidos 32 (trinta e dois) dias da pena imposta ao reeducando, fruto dos 

9 7  ( n o v e n t a  e  s e t e )  d i a s  t r a b a l h a d o s  n o  p e r í o d o 

mencionadoalhures.Assim, ELABORE novo cálculo de pena considerando 

os dias remidos, com urgência, uma vez que o recuperando está 

cumprindo pena em regime fechado.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):

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 2436-95.2018.811.0105

 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: RONILDA DE FREITAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORING - HORING CONFECCOES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para acerca da audiencia 

designada para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 18h00 na sala de 

conciliação (ref. 11).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63497 Nr: 905-47.2013.811.0105

 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 Jose Cruzeiro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho pelos seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 25/26.

Prosseguindo com a marcha processual, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 1277-06.2007.811.0105

 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: Manoela Ferreira de Almeida

 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 Vazarin Vigil - OAB:11.542-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, ARQUIVE-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33337 Nr: 1859-06.2007.811.0105

 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: Belto Paula de Lucena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 570 de 730



 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para requerer o que entenderem de direito, no prazo 

de 30 dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60010 Nr: 1391-03.2011.811.0105

 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: Levindo Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

apresentar as contrarrazões de recurso no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-09.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRONEI CEZAR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

 

Alvará de levantamento expedido.

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8010080-21.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

Alvará de levantamento expedido.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 1451-28.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427/O, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante do requerimento do Médico perito (fls.184) 

requisitando nova data para a realização da perícia, expesso novo 

mandado de intimação para o comparecimento do requerente ao mesmo 

local, bem como será intimado de nova data a ser indicada pelo mesmo 

Médico Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78216 Nr: 4250-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEANIO CARDOSO COSTA, GLEANIO 

CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade intimar a parte autora para que providêncie o alegado na 

certidão do Oficial de Justiça de ref: 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82615 Nr: 2689-04.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN JOSÉ GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 1304-70.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUBKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, JOSÉ ANTÔNIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3.666/ MT

 Vistos...

 Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 752-27.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: DMC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

Considerando o requerido pelo Ministério Público (ref. 44), DEFERE-SE o 

pleito.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo 

legal, primeiro à parte-autora;

2. Posteriormente, REMETER os autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal;

3. Cumpridas as determinações acima, CERTIFICAR e conclusos para 

prolação de sentença;

4. Havendo outro requerimento pelas partes ou ainda pelo Ministério 

Público, conclusos para apreciação.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 20 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Portaria

P O R T A R I A Nº 41/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

NOMEAR, a senhora SIMONE LEAL DE OLIVEIRA E SILVA, portadora do 

RG nº 324159481 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 312.901.558-28, para 

exercer as funções do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I da 

Vara Única desta Comarca Dom Aquino, com efeitos a partir da Assinatura 

do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir 

da publicação desta.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 11 de dezembro de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 042/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, MM Juiz de Direito Diretor 

do Foro desta Comarca de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que a Servidora CÁSSIA REGINA VIEIRA, Auxiliar 

Judiciário, matricula 4481,, designada através da Portaria 02/17/DF de 

13/01/2017, para exercer as funções de Distribuidor, Contador e Partidor, 

usufruirá férias no período de 07/01 a 05/02/2019.

 R E S O L V E:

 DESIGNAR a Servidora MARINA SOARES DO NASCIMENTO AGUIAR, 

Auxiliar Judiciário - Matricula - 8669, para exercer as funções de 

Distribuidor, Contador e Partidor, nesta Comarca de Dom Aquino, no 

período 07/01 a 05/02/2019.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Dom Aquino, 12 de dezembro de 2018.

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 044/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

 EXONERAR, o senhor LEOPOLDO COIMBRA BORGES – matricula 24955, 

portador do RG nº 14169207 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 001 304 991 

70, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, da Vara Única 

desta Comarca Dom Aquino, com efeitos a partir do dia 19/12/2018.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 14 de dezembro de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 043/2018/DF

O Doutor Valter Fabricio Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Erick Leite Ferreira, matrícula 32714, 

Analista Judiciário, designado Gestora Judiciário da Comarca de Dom 

Aquino, estará afastado de suas funções no período de 20.12.2018 a 

08.01.2019, em decorrência de usufruto de 20(vinte) dias Férias referente 

ao exercício de 2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO, matrícula n. 4483, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Comarca de Dom Aquino, no período de no período de 

20.12.2018 a 08.01.2019, em virtude do afastamento do titular, decorrente 

de férias.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se.

 Dom Aquino, 13 de dezembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000380-91.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

UILLIAM JHONI MESQUITA DA PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO Autos nº 1000380-91.2018.8.11.0034 Vistos etc. Compulsando a 

peça inaugural verifico a ausência de comprovação da mora do requerido, 

já que conforme ARs encartados a notificação extrajudicial não chegou a 

ser entregue no endereço informado por ele em contrato, não tendo sido 

esgotados os meios de localização do devedor. Neste sentido é o 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora.A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentos comprovatórios de notificação 

extrajudicial válidos, lembrando-se que o protesto por edital é meio hábil 

para a caracterizaçãoda mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautels de estilo. Dom Aquino/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição 
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legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57212 Nr: 1990-14.2018.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RAdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdelicy Maria Monteiro - 

OAB:24283-O/MT

 Vistos etc.

Considerando o aditamento à inicial (ref. 70) posterior a citação da 

requerida (ref. 16), intime-a para manifestar-se sobre seu consentimento, 

nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34173 Nr: 486-12.2014.811.0034

 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): JOÃO VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 486-12.2014.811.0034.

Código nº 34173.

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO em face de JOAO VIEIRA DE JESUS, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O exequente informou que o executado adimpliu o debito exequendo junto 

ao CRC/MT, bem como, os gastos com o ajuizamento da ação (ref. 47).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 12 de Dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46463 Nr: 700-95.2017.811.0034

 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): RM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA ME, RODRIGO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgarde Alves de Oliveira - 

OAB:8453/MT, EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453/O, Paula 

Vanessa de Souza Oliveira - OAB:13053/MT

 Processo nº 700-95.2017.811.0034.

Código nº 46463.

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial proposta pelo Banco 

Bradesco S.A em face de RM Comercio de Medicamentos e Perfumaria 

LTDA ME, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O exequente informou que os executados adimpliram com o acordo 

entabulado (ref. 56).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes, pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 12 de Dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39467 Nr: 1296-50.2015.811.0034

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º, do artigo 

485, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência aduzido pela parte Autora. Por consequência, JULGO EXTINTO 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.Consequentemente, fixo os 

honorários advocatícios, em favor do Dr. JHONNY ALMEIDA PASSARELLI 

– OAB/MT 22622-0, no montante de 04 (quatro) URHS, com norte na tabela 

da OAB/MT e art. 303 da CNGC, a serem custeados pelo Estado.Determino 

assim, a expedição de certidão em favor do defensor dativo, contendo o 

valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso.Sem custas ante a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações e 

baixas regulares.Ciência ao MPE.Publique-se. Cumpra-se.Às 

providências.Dom Aquino/MT, 12 de Dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45678 Nr: 358-84.2017.811.0034

 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: PHCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKNPrCLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Processo nº 358-84.2017.811.0034.

Código nº 45678.

VISTOS, etc.

Defiro Pedido do Parquet de ref. 113.

Intime-se a Advogada da parte Requerente para manifestar-se requerendo 

o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 10 de Dezembro de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 275-68.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Pacheco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref: 63, foi interposto 

tempestivamente.

Intimo a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34004 Nr: 444-60.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Julia Ribeiro

 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: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes que os autos 

encontram-se com vista para que tomem ciência de seu retorno a este 

Juízo bem como do acórdão, e, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33468 Nr: 185-65.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREZINO SOARES DE AMORIM

 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: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-96.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000272-96.2017.8.11.0034. REQUERENTE: LOURIVAL CANDIDO 

PORTUGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 11529839 no prazo Id. 115664557 

e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 11644828 dentro do prazo legal 

– Id. 11686419. Da preliminar de Incompetência do Juizado. Em 

contestação a empresa 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. Não havendo mais preliminares, passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Danos Morais c.c. Antecipação de Tutela, ajuizada por Lourival Candido 

Português em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Sucede, em síntese, que é titular da 

UC 6/175749-1, e no mês de setembro/2017 foi surpreendido com a fatura 

referente a competência julho/2017 no valor de R$ 2.199,42 (dois mil cento 

e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), e em razão do 

elevado valor protocolou junto a Requerida, uma reclamação nº. 43593421 

– senha P012 na data de 28.09.2017. Afirma mais, que recebeu da 

Requerida o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo – 

Termo de Ocorrência nº. 590621”, informando do consumo a recuperar 

dos meses de janeiro/2017 a março de 2017, no valor acima mencionado. 

Alega que diante da reclamação seu pedido foi indeferido, sob a alegação 

de irregularidade e ainda foi informado que houve registro fotográfico 

como evidência da irregularidade e tendo sido emitido o TOI nº. 590621, 

contudo por discordar do elevado valor e por não ter sido notificado da 

irregularidade e por não ter acompanhado a vistoria, não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Com a inicial trouxe os 

documentos. Posteriormente, Id. 10695040, foi deferido a liminar a fim de 

que a Requerida se abstenha de promover a suspensão do fornecimento 

de energia na UC 6/175749-1, bem como se abstenha em inscrever os 

dados do Requerente (CPF e nome) no rol de inadimplentes. Realizada 

audiência de conciliação em 24.01.2018 – Id. 11490012, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 11529838 

a Requerida, contestou e em sede de preliminar pleiteou pela 

incompetência do juizado especial, pelo fato de haver a necessidade de 

perícia técnica, e, no mérito, pela exigibilidade do débito e regularidade da 

fatura de consumo do mês de julho/2017 no valor de R$ 2.199,42, pelo 

fato de que nos meses de janeiro a março/2017, foi constatado indícios de 

irregularidade, conforme consta do TOI e que ainda foi efetivado o registro 

fotográfico das irregularidades. Contesta mais que procedeu de acordo 

com a Resolução 414/10 da ANEEL, e ainda contesta que não precisa de 

autorização dos usuários para a retirada e aferição dos medidores de 

consumo. Ainda na contestação faz pedido contraposto, para a parte ser 

compelida ao pagamento do valor questionado nos presentes autos, e ao 

final pela improcedência. Contudo, a parte Requerente, impugnou – Id. 

11644828 na totalidade a contestação, pelo fato de que a Requerida não 

trouxe aos autos documentos capazes de provar o valor da fatura 

questionada. Os autos vieram conclusos para decisão. Pois muito bem, 

diante da documentação juntada pelo Requerente (faturas da UC 

6/175749-1; TOI nº. nº. 590621 datado de 04.04.2017, às 07h:44min; Carta 

ao Cliente data de 28.09.2017; Demonstrativo de Cálculo de Recuperação 

de Consumo – Termo de Ocorrência nº. 590621; senha P012 datada de 

28.09.2017; Reclamação – e-mails e print do site da energisa; declaração 

de adimplência; contrato de compra e venda e contrato de locação; 

histórico de consumo), infere-se, que ocorreu o faturamento acima da 

média de consumo sem que houvesse motivo que justificasse tal 

cobrança. Ademais, a Requerida não trouxe aos autos elementos que 

justificasse o valor exaustivo da cobrança da fatura referente ao mês de 

julho de 2017, tão somente argumentou que nos meses de janeiro a março 

de 2017, houve a anormalidade devido ao desvio de energia no ramal de 

entrega, e com isso não ocorreu o devido faturamento e desse modo 

houve o acúmulo de consumo nos meses questionados, devido a ligação 
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de direta, e sendo nestes meses considerados como a recuperar. No 

mais, diante das divergências entre os consumos, competia a Requerida 

trazer aos autos através de laudo técnico subscrito por profissional 

habilitado, de que não ocorreu erro no faturamento de consumo, fato este 

que não consta dos autos, apenas a Requerida trouxe aos autos histórico 

de consumo, deixando de trazer como alegado o registro fotográfico do 

medidor da UC 6/175749-1. Desse modo, não havendo laudo técnico para 

provar que não houve erro no consumo, considera-se indevida a 

cobrança questionada, em razão de não estar em consonância com a 

média de consumo registrada na Unidade Consumidora 6/175749-1 do 

Requerente. Sendo assim, pela documentação juntada infere-se, que 

ocorreu o faturamento acima da média de consumo sem que houvesse 

motivo que justificasse tal cobrança, mediante a expedição de laudo. Logo, 

diante da não comprovação de que nos meses de janeiro a março de 

2017, não houve o correto faturamento, e consequentemente o acúmulo 

do consumo foi efetuado na fatura do mês de julho de 2017, a qual 

também não ficou provado, sendo assim a parte Requerida deixou de 

apresentar os fatos que lhe incumbia, qual seja a existência dos fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art.373, II, NCPC). 

Cabe ressaltar que mesmo tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção; Carta 

ao Cliente e o demonstrativo de cálculo, não consta dos autos que o 

Requerente acompanhou a vistoria realizada na data de 04.04.2017, e até 

mesmo não consta como dito alhures o laudo técnico emitido por técnico 

responsável, pelo órgão do INMETRO/IPEM-MT, para comprovar a 

anormalidade no medidor da UC 6/1757749-1, referente ao desvio de 

energia no ramal de entrada, como alegado pela Requerida. Desta feita, a 

determinação da correção dos valores cobrados é medida que se impõe e 

como nos autos não foram trazidos quaisquer elementos balizadores 

precisamente, a cobrança questionada deve ser feita pela média dos doze 

meses antecedentes ao período contestado. Neste sentido: EMENTA. 

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.CEB.COBRANÇA DE 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO. ÔNUS DA 

PROVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DO 

IMÓVEL. POSSIBILDIADE. 1. O acréscimo exagerado na medição de 

fornecimento de energia, algumas vezes superior à média de consumo 

mensal, sem demonstração de que houve alteração na rotina do 

consumidor, faz presumir a existência de defeito no medidor ou falha de 

leitura, pelo qual responde a concessionária, na forma do art. 14 do CDC, 

devendo o débito ser calculado com base na média das seis faturas 

a n t e c e d e n t e s .  2 .  A p e l o  p r o v i d o .  ( T J D F :  A p e l a ç ã o 

0007020-66.2014.8.07.0018, Relator Arnaldo Camanho, julgado em 

29.03.2017, 4ª Turma Cível e publicado em 05.04.2017) EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. 

FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL. MEDIÇÃO INCONSISTENTE. 

COBRANÇA EXCESSIVA. APURAÇÃO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE 

MESES. 1. Considerando que o valor das faturas cobradas excede o valor 

médio de consumo, cabe à CAESB provar a precisão de seu sistema de 

medição de consumo. 2. Mostra-se razoável a apuração do valor devido 

pela média de consumo nas faturas dos últimos doze meses que 

antecedem a cobrança. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. 

(TJDF: Apelação 0066958-47.2010.8.07.0001, Relator Sérgio Rocha, 

julgado em 12.11.2014, 2ª Turma Cível e publicado em 19.11.2014). No que 

concerne aos danos morais, verifica-se que no presente caso não houve 

inclusão do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, nem 

tampouco ocorreu o corte do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/175749-1, desse modo, não vislumbro, portanto, a configuração dos 

danos morais. Logo, não pode se dizer que o Requerente fora moralmente 

atingido, não se podendo falar de abalo, e, consequentemente indenização 

por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o consumidor 

tenha experimentado qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque 

a situação não lhe seria incomum. Sobre o assunto: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. 

FATURA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO. POSSIBILIDADE. SIMPLES 

COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova 

pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes 

para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária 

possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar 

não acolhida. A mera cobrança de faturas acima da média de consumo, 

sem a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, ou prova de 

que a consumidora tentou resolver o problema administrativamente, não 

são fatos suficientes para gerar o dever de indenizar a título de dano 

moral. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta 

sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de 

divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas 

re lações comerc ia is .  (TJMT:  Recurso  Inominado PJe 

8010078-24.2017.8.11.0038, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 10.05.2018, publicado no DJE 11.05.2018) 

Diante do exposto, e por tudo mais que consta dos autos, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar 

arguida pela parte Requerida, e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE a 

pretensão formulada na inicial, para: a. DETERMINAR a Requerida que 

efetue a correção da fatura do mês de julho de 2017, com valores 

pautados na média de consumo dos doze meses antecedentes ao período 

em discussão; b. CONFIRMAR a liminar Id. 10695040 e determinar que a 

Requerida se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/175749-1, instalada no endereço 

Rua Recife, nº. 432, Centro – Campo Verde/MT, do Requerente, bem como 

se ABSTENHA de inserir o nome e CPF do Requerente, em relação ao 

valor em discussão nesta ação, qual seja, referente a fatura do mês de 

julho/2017 no valor de R$ 2.199,42 (dois mil cento e noventa e nove reais 

e quarenta e dois centavos), até a emissão da fatura com o valor 

corrigido. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA. 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 o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000002-09.2016.8.11.0034. REQUERENTE: EDUARDO ZEFERINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos – Id. 3300612, no 

entanto não houve impugnação conforme certificado – Id. 5066539. Da 

preliminar de Incompetência: A Requerida suscita preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do mérito. 

Mérito Trata-se de Ação de Reclamação proposta por Eduardo Zefferino 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Aduz 

na inicial ser o usuário dos serviços de energia elétrica através da UC 

6/123900-3 a qual está em no nome de Deosdete Cruz Junior, e afirma que 

no mês de dezembro/2015 percebeu que havia problema no medidor de 
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energia, que entrou em contato com a parte Requerida, mas que só muito 

tempo depois foi tomada providência. Após realização de perícia, foi 

constatado problema no medidor, que foi substituído. Contudo alega na 

exordial que foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 3.178,76 

(três mil, cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), resultado 

dos meses a recuperar de novembro de 2015 até junho de 2016 (8 

meses), com um consumo total de 4.063 Kwh. Afirma mais que não 

concorda com o valor cobrado, uma vez que alega que seu consumo é 

bem inferior, conforme faturas do meses de julho e agosto de 2016, com 

um consumo de apenas 59 Kwh em cada uma. Em razão disso, a parte 

autora requereu a declaração de inexistência de débito, e, em audiência 

realizada em 26.10.2016 – Id. 3275069, requereu que a parte Requerida se 

abstivesse de realizar o corte da UC, bem como de negativar o seu nome 

nos órgãos de restrição de crédito enquanto esta ação estiver em trâmite. 

Na ocasião da audiência, juntou aos autos faturas referentes aos meses 

de janeiro; fevereiro; março; abril; maio e junho/2016, com consumo igual a 

0 Kwh em todas elas. Na contestação – Id. 3300612, a parte Requerida 

arguiu preliminar de incompetência, nos termos do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95, por defender a necessidade de realização de nova perícia no 

medidor. Quanto ao mérito, alegou que, após perícia, realizada conforme 

Resolução n. 414/10 da ANEEL, o diagnóstico foi “o medidor encontra-se 

com a engrenagem do registrador trocada”, conforme consta do laudo nº. 

006735/2016 datado de 12.08.2016, laudo emitido pelo INMETRO/IPEM/MT, 

junta-se ainda histórico de consumo; histórico de contas; histórico de 

ordens de serviços e ficha cadastral da UC 6/123900-3. Ao final da 

contestação requereu, como pedido contraposto, que a parte Requerida 

efetue o pagamento da fatura objeto da lide, no valor de R$ 3.178,76 (três 

mil, cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), além de juros e 

correção monetária, a serem contados da data do vencimento. Não houve 

impugnação à contestação conforme certificado Id. 5066539. No Id. 

5562476, houve decisão para a parte Requerida se abster de efetuar o 

corte de energia e negativar o nome do Requerente sobre o valor 

questionado, bem como para o Requerente apresentar as faturas dos 

meses de setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, 

janeiro/2017, fevereiro/2017 e março/2017, no entanto a parte autora se 

manteve inerte – Id. 8227136. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Em relação ao aspecto formal do procedimento administrativo, que 

redundou na imposição da cobrança ora questionada judicialmente, vejo 

que, conforme os ditames da Resolução 414/2010 -ANEEL, houve a 

intimação do Requerente, através da Carta ao Cliente 2ª via e pelo 

Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº. 009405 datado de 

03.06.2016 e ainda Termo de Ocorrência e Inspeção, juntado aos autos Id. 

3300647, informando da inspeção, o que possibilitou o exercício de sua 

defesa. Por fim, deve-se anotar que no Termo de Ocorrência e Inspeção 

511353, datado de 03.06.2016, hora 10h:32min, com todos os dados 

necessários, consta-se que “a numeração não está pulando” e, ademais, 

consta assinatura do Requerente Eduardo (inquilino). Assim, a Requerida 

seguiu o procedimento descrito na Resolução 414/2010, ANEEL, art. 133 e 

parágrafos, não se podendo mencionar em nulidade, motivo por que 

improcede a alegação de não-observância da norma e consequente vício 

procedimental. Desse modo, concluo que a parte Requerida procedeu de 

acordo com as normas descritas na Resolução 414/2010, para aferição 

do medidor da UC 6/123900-3, e neste caso através da inspeção no 

medidor foi constatado a irregularidade, conforme laudo nº. 006735/2016 

datado de 12.08.2016, INMETRO/IPEM/MT Assim, observa-se que aferição 

do medidor foi realizada por laboratório, qual seja pelo INMETRO/IPEM-MT, 

conforme consta no laudo, anexo Id. 3300643, cumprindo-se o artigo 2º, 

inciso I, da Resolução 414/2010, do qual dispõe que: “Aferição de medidor 

pode ser verificada pela distribuidora, na unidade consumidora ou em 

laboratório de valores indicados por um medidor e sua conformidade com 

as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica. ” 

Portanto, diante da análise dos autos, e da documentação juntada e em 

especial o laudo nº. 006735/2016 datado de 12.08.2016 do 

INMETRO/IPEM/MT, foi constatado que o medidor estava com a 

engrenagem do registrador trocada, conforme consta da conclusão do 

laudo, a qual está assim descrita: “O medidor não está funcionando de 

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O 

medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada” Sendo 

assim observa-se que de fato houve a irregularidade, no medidor, e 

consequentemente o consumo é devido, ou seja, a recuperação de 

consumo no medido torna-se devida pelo(a) consumidor(a), do qual 

utilizou-se da energia, porém a mesma não foi computada devido a 

irregularidade apontada no laudo. Neste sentido colhe-se dos julgados 

abaixo transcritos: EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 

456/2000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. 

LEGALIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO. FATURA ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA 

IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. A razão da cobrança 

é o efetivo consumo de energia que fora registrado erroneamente em 

prejuízo à concessionária, desimportante a autoria da irregularidade 

constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70053510517, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 05/07/2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. (...) DESVIO DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM 

BASE NO MAIOR CONSUMO. Comprovada a ocorrência de irregularidade 

no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do 

consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro 

dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/00 da ANEEL. 

Precedentes do TJRGS. (...) Apelação a que se nega seguimento. 

(Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado 

em 01/07/2013) Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO pela rejeição da preliminar arguida pela Requerida, bem como pela 

revogação da decisão proferida no Id. 5562476, no MÉRITO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Requerente em face 

da parte Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Quanto ao 

PEDIDO CONTRAPOSTO, estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, bem como 

pela condenação da parte Requerente ao pagamento da importância de R$ 

3.178,76 (três mil, cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), 

valor que será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, ambos a partir da citação. Após o trânsito em julgado, a 

parte Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do 

NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de 

multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000272-96.2017.8.11.0034. REQUERENTE: LOURIVAL CANDIDO 

PORTUGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 11529839 no prazo Id. 115664557 

e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 11644828 dentro do prazo legal 

– Id. 11686419. Da preliminar de Incompetência do Juizado. Em 
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contestação a empresa 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. Não havendo mais preliminares, passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Danos Morais c.c. Antecipação de Tutela, ajuizada por Lourival Candido 

Português em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Sucede, em síntese, que é titular da 

UC 6/175749-1, e no mês de setembro/2017 foi surpreendido com a fatura 

referente a competência julho/2017 no valor de R$ 2.199,42 (dois mil cento 

e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), e em razão do 

elevado valor protocolou junto a Requerida, uma reclamação nº. 43593421 

– senha P012 na data de 28.09.2017. Afirma mais, que recebeu da 

Requerida o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo – 

Termo de Ocorrência nº. 590621”, informando do consumo a recuperar 

dos meses de janeiro/2017 a março de 2017, no valor acima mencionado. 

Alega que diante da reclamação seu pedido foi indeferido, sob a alegação 

de irregularidade e ainda foi informado que houve registro fotográfico 

como evidência da irregularidade e tendo sido emitido o TOI nº. 590621, 

contudo por discordar do elevado valor e por não ter sido notificado da 

irregularidade e por não ter acompanhado a vistoria, não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Com a inicial trouxe os 

documentos. Posteriormente, Id. 10695040, foi deferido a liminar a fim de 

que a Requerida se abstenha de promover a suspensão do fornecimento 

de energia na UC 6/175749-1, bem como se abstenha em inscrever os 

dados do Requerente (CPF e nome) no rol de inadimplentes. Realizada 

audiência de conciliação em 24.01.2018 – Id. 11490012, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 11529838 

a Requerida, contestou e em sede de preliminar pleiteou pela 

incompetência do juizado especial, pelo fato de haver a necessidade de 

perícia técnica, e, no mérito, pela exigibilidade do débito e regularidade da 

fatura de consumo do mês de julho/2017 no valor de R$ 2.199,42, pelo 

fato de que nos meses de janeiro a março/2017, foi constatado indícios de 

irregularidade, conforme consta do TOI e que ainda foi efetivado o registro 

fotográfico das irregularidades. Contesta mais que procedeu de acordo 

com a Resolução 414/10 da ANEEL, e ainda contesta que não precisa de 

autorização dos usuários para a retirada e aferição dos medidores de 

consumo. Ainda na contestação faz pedido contraposto, para a parte ser 

compelida ao pagamento do valor questionado nos presentes autos, e ao 

final pela improcedência. Contudo, a parte Requerente, impugnou – Id. 

11644828 na totalidade a contestação, pelo fato de que a Requerida não 

trouxe aos autos documentos capazes de provar o valor da fatura 

questionada. Os autos vieram conclusos para decisão. Pois muito bem, 

diante da documentação juntada pelo Requerente (faturas da UC 

6/175749-1; TOI nº. nº. 590621 datado de 04.04.2017, às 07h:44min; Carta 

ao Cliente data de 28.09.2017; Demonstrativo de Cálculo de Recuperação 

de Consumo – Termo de Ocorrência nº. 590621; senha P012 datada de 

28.09.2017; Reclamação – e-mails e print do site da energisa; declaração 

de adimplência; contrato de compra e venda e contrato de locação; 

histórico de consumo), infere-se, que ocorreu o faturamento acima da 

média de consumo sem que houvesse motivo que justificasse tal 

cobrança. Ademais, a Requerida não trouxe aos autos elementos que 

justificasse o valor exaustivo da cobrança da fatura referente ao mês de 

julho de 2017, tão somente argumentou que nos meses de janeiro a março 

de 2017, houve a anormalidade devido ao desvio de energia no ramal de 

entrega, e com isso não ocorreu o devido faturamento e desse modo 

houve o acúmulo de consumo nos meses questionados, devido a ligação 

de direta, e sendo nestes meses considerados como a recuperar. No 

mais, diante das divergências entre os consumos, competia a Requerida 

trazer aos autos através de laudo técnico subscrito por profissional 

habilitado, de que não ocorreu erro no faturamento de consumo, fato este 

que não consta dos autos, apenas a Requerida trouxe aos autos histórico 

de consumo, deixando de trazer como alegado o registro fotográfico do 

medidor da UC 6/175749-1. Desse modo, não havendo laudo técnico para 

provar que não houve erro no consumo, considera-se indevida a 

cobrança questionada, em razão de não estar em consonância com a 

média de consumo registrada na Unidade Consumidora 6/175749-1 do 

Requerente. Sendo assim, pela documentação juntada infere-se, que 

ocorreu o faturamento acima da média de consumo sem que houvesse 

motivo que justificasse tal cobrança, mediante a expedição de laudo. Logo, 

diante da não comprovação de que nos meses de janeiro a março de 

2017, não houve o correto faturamento, e consequentemente o acúmulo 

do consumo foi efetuado na fatura do mês de julho de 2017, a qual 

também não ficou provado, sendo assim a parte Requerida deixou de 

apresentar os fatos que lhe incumbia, qual seja a existência dos fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art.373, II, NCPC). 

Cabe ressaltar que mesmo tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção; Carta 

ao Cliente e o demonstrativo de cálculo, não consta dos autos que o 

Requerente acompanhou a vistoria realizada na data de 04.04.2017, e até 

mesmo não consta como dito alhures o laudo técnico emitido por técnico 

responsável, pelo órgão do INMETRO/IPEM-MT, para comprovar a 

anormalidade no medidor da UC 6/1757749-1, referente ao desvio de 

energia no ramal de entrada, como alegado pela Requerida. Desta feita, a 

determinação da correção dos valores cobrados é medida que se impõe e 

como nos autos não foram trazidos quaisquer elementos balizadores 

precisamente, a cobrança questionada deve ser feita pela média dos doze 

meses antecedentes ao período contestado. Neste sentido: EMENTA. 

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.CEB.COBRANÇA DE 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO. ÔNUS DA 

PROVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DO 

IMÓVEL. POSSIBILDIADE. 1. O acréscimo exagerado na medição de 

fornecimento de energia, algumas vezes superior à média de consumo 

mensal, sem demonstração de que houve alteração na rotina do 

consumidor, faz presumir a existência de defeito no medidor ou falha de 

leitura, pelo qual responde a concessionária, na forma do art. 14 do CDC, 

devendo o débito ser calculado com base na média das seis faturas 

a n t e c e d e n t e s .  2 .  A p e l o  p r o v i d o .  ( T J D F :  A p e l a ç ã o 

0007020-66.2014.8.07.0018, Relator Arnaldo Camanho, julgado em 

29.03.2017, 4ª Turma Cível e publicado em 05.04.2017) EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. 

FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL. MEDIÇÃO INCONSISTENTE. 

COBRANÇA EXCESSIVA. APURAÇÃO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE 

MESES. 1. Considerando que o valor das faturas cobradas excede o valor 

médio de consumo, cabe à CAESB provar a precisão de seu sistema de 

medição de consumo. 2. Mostra-se razoável a apuração do valor devido 

pela média de consumo nas faturas dos últimos doze meses que 

antecedem a cobrança. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. 

(TJDF: Apelação 0066958-47.2010.8.07.0001, Relator Sérgio Rocha, 

julgado em 12.11.2014, 2ª Turma Cível e publicado em 19.11.2014). No que 

concerne aos danos morais, verifica-se que no presente caso não houve 

inclusão do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, nem 

tampouco ocorreu o corte do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/175749-1, desse modo, não vislumbro, portanto, a configuração dos 

danos morais. Logo, não pode se dizer que o Requerente fora moralmente 

atingido, não se podendo falar de abalo, e, consequentemente indenização 

por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o consumidor 

tenha experimentado qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque 

a situação não lhe seria incomum. Sobre o assunto: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. 

FATURA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO. POSSIBILIDADE. SIMPLES 

COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova 

pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes 

para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária 

possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar 

não acolhida. A mera cobrança de faturas acima da média de consumo, 

sem a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, ou prova de 

que a consumidora tentou resolver o problema administrativamente, não 

são fatos suficientes para gerar o dever de indenizar a título de dano 

moral. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta 

sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de 

divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas 

re lações comerc ia is .  (TJMT:  Recurso  Inominado PJe 

8010078-24.2017.8.11.0038, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 10.05.2018, publicado no DJE 11.05.2018) 

Diante do exposto, e por tudo mais que consta dos autos, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar 

arguida pela parte Requerida, e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE a 

pretensão formulada na inicial, para: a. DETERMINAR a Requerida que 
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efetue a correção da fatura do mês de julho de 2017, com valores 

pautados na média de consumo dos doze meses antecedentes ao período 

em discussão; b. CONFIRMAR a liminar Id. 10695040 e determinar que a 

Requerida se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/175749-1, instalada no endereço 

Rua Recife, nº. 432, Centro – Campo Verde/MT, do Requerente, bem como 

se ABSTENHA de inserir o nome e CPF do Requerente, em relação ao 

valor em discussão nesta ação, qual seja, referente a fatura do mês de 

julho/2017 no valor de R$ 2.199,42 (dois mil cento e noventa e nove reais 

e quarenta e dois centavos), até a emissão da fatura com o valor 

corrigido. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA. 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 o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000026-03.2017.8.11.0034. REQUERENTE: GERSON FERREIRA SIQUEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação com 

documentos, Id. 5770533, no prazo legal – Id 5778843 e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 5894710 dentro do prazo legal – Id. 5896785. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gerson Ferreira 

Siqueira em face de Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, alega que é titular da linha telefônica móvel nº. 65 

99616-6698, com data base para o pagamento todo o dia 06 de cada mês, 

pela utilização dos serviços e pagava mensalmente o valor de R$ 46,17, 

no entanto no mês de novembro de 2016 houve a cobrança no valor de R$ 

93,85 e com isso realizou uma reclamação junto ao Procon e por 

intermédio alega que realizou um acordo e assim foi emitida nova fatura no 

valor de R$ 60,00 e no mesmo acordo alega que pagaria um novo plano no 

valor de R$ 39,99, no entanto afirma mais que no mês seguinte recebeu a 

fatura no valor de R$ 76,26 e em janeiro no valor de R$ 125,33 e por não 

concordar com os valores novamente se dirigiu até o Procon, mas não 

obteve solução. Alega que por ter sofrido constrangimentos por conta da 

desídia da empresa requerida não lhe restou outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação. Com a inicial anexou algumas faturas. Realizada a 

audiência de conciliação em 22.03.2017 – Id. 5591032, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, a Requerida 

contesta – Id. 5770533 ao fato que o Requerente utilizou dos serviços 

acima da franquia permitida e assim houve a cobrança dos valores, e para 

comprovar anexa as faturas, contesta mais que a linha telefônica do autor 

é pós-paga e gera cobranças quando ultrapassada os limites contratados 

e ao final contesta pela improcedência. Contudo, o Requerente impugnou, 

Id. 5894710 a contestação ao fato de que a Requerida não justifica os 

motivos da cobrança e que nunca utilizou dos serviços acima dos 

contratados, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Os autos vieram 

conclusos para decisão. Pois muito bem, observo que na documentação 

anexada com a exordial e na defesa, há a existência de faturas das quais 

demonstram a cobrança em diversos valores, porém desses valores 

observa-se que o autor utilizou dos serviços dos quais ultrapassam os 

valores da franquia e mais há também serviços referente a telefônica 

Brasil e serviços de terceiros telefônica data, demonstrando que houve a 

utilização dos serviços dos quais geraram a cobrança. Cabe ressaltar que 

o autor alega que se dirigiu até o Procon Municipal e protocolizou diversas 

reclamações e com isso sua conta de telefonia, houve cancelamento e 

diminuição dos valores em razão da Requerida ter reconhecido os valores 

cobrados como sendo indevidos, porém não consta dos autos nenhum 

protocolo perante o Procon e nem mesmo documentos da reclamação da 

qual alega que tenha realizado. Portanto, não havendo assim falhas na 

prestação dos serviços, como alegado pelo Requerente, pois da 

documentação juntada pela Requerida na contestação, bem como pelo 

autor com a exordial percebe-se que houve a utilização dos serviços e 

consequentemente cabível a cobrança. No mais, pela documentação 

anexada, aos autos é suficiente para demonstrar a este juízo que os 

serviços foram utilizados pelo Requerente, assim sendo devida a 

cobrança dos valores questionados neste processo, logo não havendo 

nenhuma falha na prestação dos serviços. De tal modo, nos termos do 

artigo 373, inciso I do NCPC, competia ao Requerente o ônus de provar 

que não utilizou dos serviços dos quais geraram as cobranças 

questionadas no presente feito. Contudo não trouxe aos autos 

documentos que comprove que não utilizou dos serviços contratados com 

a Requerida, nos períodos alegados. A doutrina de Misael Montenegro 

Filho nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, 

vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A 

alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação 

do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Ao contrário da Requerida que demonstrou 

nos presentes autos através da fatura Id. 5770533 a utilização dos 

serviços acima dos limites contratados, assim comprovando os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do referido direito do autor, artigo 

373, inciso II do NCPC. Desse modo, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, sob a má qualidade 

dos serviços, que tenha atingido a sua honra, bem como a sua 

personalidade perante terceiros, a improcedência se impõe. Por oportuno, 

quanto ao dano moral este não se faz presente uma vez que a parte 

autora deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Posto 

isto, desnecessárias outras considerações, nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. 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 o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000088-43.2017.8.11.0034. REQUERENTE: LORIVALDO RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 
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relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

9022915, no prazo legal – Id. 9038755 e por sua vez o Requerente 

impugnou, Id. 9309754 dentro do prazo legal – Id. 9313191. Da preliminar 

de Incompetência: A Requerida suscita preliminar de incompetência em 

razão da necessidade de perícia técnica, prova está incompatível com o 

rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo 

em vista que as provas contidas nos autos são suficientes para a 

formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do mérito. Mérito. 

Trata-se de Ação de Reclamação, ajuizada por Lorivaldo Ramos em face 

de Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

alega que é titular da linha telefônica móvel nº. 65 99674-2176, com data 

base para o pagamento todo o dia 26 de cada mês, pela utilização dos 

serviços no plano contratados dos quais lhe dá o direito de 1GB de 

internet e ligações ilimitadas. Sucede que o plano contratado não está 

sendo cumprido, vez que a internet não está habilitada no plano, bem 

como as ligações para outras operadoras, alega mais que a Requerida 

está lhe cobrando valores elevados dos quais não condiz com o 

contratado, e que diante dessas arbitrariedades não lhe restou alternativa 

a não ser ajuizar a presente ação. Com a inicial anexou algumas faturas. 

Realizada audiência de conciliação em 12.07.2017 – Id. 8816932, a mesma 

restou infrutífera. Em defesa, a Requerida contesta – Id. 9022915, em 

preliminar pela necessidade de perícia técnica e consequentemente pela 

extinção, e no mérito alega que houve a utilização dos serviços e que no 

munícipio de Pontes de Lacerda/MT, há a existência do sinal GSM e não há 

incidências de falha no sinal e ao final contesta pela improcedência. 

Contudo, o Requerente impugnou, Id. 9309754 a contestação ao fato de 

que a Requerida não justifica os motivos pelo não funcionamento da 

internet e de ligações para outras operadoras, impugna mais que o 

município se trata de Dom Aquino e não de Pontes de Lacerda/MT, como 

alegado na contestação, e ainda o que esta se discutido é sobre a não 

utilização dos serviços contratados, e ao final pleiteia pela procedência da 

ação. Os autos vieram conclusos para decisão. Pois muito bem, observo 

que na documentação anexada com a exordial, há a existência de faturas 

dos anos de 2015; 2016 e 2017 das quais demonstram a cobrança em 

valores diversos e desses valores observa-se que há cobrança dos 

serviços de telefônica Brasil e serviços de terceiros telefônica data, e 

mais observa-se que o Requerente possui o plano Smartvivo controle Plus 

– 200, demonstrando a contratação do referido plano. Cabe ressaltar que 

o autor alega em impugnação que se dirigiu até o Procon e que a internet 

passou a ser viabilizada, porém não consta dos autos nenhum protocolo 

perante o Procon. Portanto, das faturas anexadas conclui-se que não há 

falhas na prestação dos serviços, como alegado pelo Requerente, pois da 

documentação juntada percebe-se que houve a utilização dos serviços 

contratados no plano smartvivo controle plus 200 e telefônica Brasil e 

telefônica data. No mais, pela documentação anexada, aos autos é 

suficiente para demonstrar a este juízo que o Requerente possui o plano 

smatvivo controle Plus 200, onde o valor cobrado é de R$ 34,99 e quando 

há outros valores observa-se que houve encargos financeiros. Assim, 

devida a cobrança dos valores questionados neste processo, logo não 

havendo nenhuma falha na prestação dos serviços. De tal modo, nos 

termos do artigo 373, inciso I do NCPC, competia ao Requerente o ônus de 

provar que não estava conseguindo utilizar dos serviços de internet e 

ligações para outras operadoras. Contudo não trouxe aos autos 

documentos que comprove que não utilizou dos serviços contratados com 

a Requerida, nos períodos alegados, pois das faturas há a discriminação 

do plano smartvivo controle Plus 200 e não há nas faturas a 

demonstração de que este plano se refere a 1GB de internet e nem 

mesmo ligações ilimitadas para outras operadoras. A doutrina de Misael 

Montenegro Filho nos ensina que: “à parte não basta alegar a ocorrência 

do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. 

A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na 

formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da 

prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, 

sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, 

non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não 

daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Desse modo, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, e até mesmo que tenha atingido a sua honra, bem 

como a sua personalidade perante terceiros, a improcedência se impõe. 

Por oportuno, quanto ao dano moral e material estes não se fazem 

presente uma vez que a parte autora deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Posto isto, desnecessárias outras 

considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

não acolhimento da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA desta 

reclamação. 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 o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-16.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA MAYARA DANTAS 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000342-16.2017.8.11.0034. REQUERENTE: AMARA MAYARA DANTAS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

11757673, no prazo legal – Id. 11758084 e por sua vez a Requerente 

impugnou, Id. 11822399 dentro do prazo legal – Id. 11926402. Da 

preliminar. Da juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, quando a este indefiro o pleito da 

juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Amara Mayara Dantas da Silva em face de Vivo S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que teve seu nome 

e CPF indevidamente negativados em 12.11.2017 no valor de R$ 152,69 

(cento e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), referente ao 

contrato 0304203774, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar anexa, o extrato 

SPC Brasil, emitido através de informações confidenciais – Protocolo nº. 

001.832.913.514-7, datado de 25.11.2017, Id. 11035480. Aduz na exordial, 

que desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a 

Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode realizar compras a crédito no comércio, afirma mais que nunca 

recebeu nenhuma notificação sobre a restrição, e diante disso não teve 

outra alternativa a não ajuizar a presente ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 07.01.2018 – Id. 11689437, a qual restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 11757673, a 

Requerida, em preliminar arguiu pela juntada do comprovante original da 
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negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito e pela não 

aceitação de eventual pedido de desistência da ação por parte da 

Requerente, e, no mérito, em suma contesta pelo exercício regular do 

direito, pelo fato da parte ser titular da linha telefônica nº. 66 99952-6540 – 

conta 0204203774 habilitada em 09.03.2017 e cancelada por 

inadimplência, e para comprovar anexa faturas e gravação onde a parte 

confirma o seu nome e ainda diz que é do “Mato Grosso e que naquele dia 

estaria em Alagoas”, junta-se ainda extenso Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas Ref. 23349/2017---12 referente a linha 

nº. 66 99952-6540 – período 09.03.2017 a 27.10.2017. Ainda contesta que 

a parte fez vários pagamentos e ficou inadimplente, conforme print de 

telas sistêmicas, contesta mais pela litigância de má-fé, e faz pedido 

contraposto para a parte ser compelida ao pagamento do valor discutido 

nos autos e ao final pela improcedência da ação. Na impugnação – Id. 

11822399, a Requerente impugna ao fato que a Requerida não traz aos 

autos nenhum contrato devidamente assinado, impugna mais as telas 

sistêmicas por terem sido produzidas de forma unilateral, e ainda impugna 

a gravação por não conhecer a voz, e ao final pela procedência da ação. 

Os autos vieram conclusos para decisão. Examinando o conjunto 

probatório, observa-se da gravação que a parte relatada que é do Estado 

de Mato Grosso e que naquele dia estaria em Alagoas e ainda confirma 

seu nome para a atendente. Observa-se mais dos documentos que há 

extenso relatório de chamadas originadas demonstrando a utilização dos 

serviços referente a linha telefônica nº. 66 99952-6540 e ainda nas 

faturas juntadas verifica-se que o endereço lá constante se trata do 

mesmo endereço do qual consta no preâmbulo da exordial, bem como do 

comprovante de endereço, assim demonstrando-se a existência contratual 

entre as partes e afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, não consta dos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes. Assim, não há o que falar da inexistência da contratação, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Deste 

modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Dessa forma, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Desse modo, há evidência 

de que a restrição decorreu de culpa exclusiva da consumidora que não 

promoveu ao pagamento da fatura relativa ao débito em discussão na 

presente ação. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

mantinha relação jurídica com a Requerida. Portanto, não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Logo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na forma e fundamentação 

supra, pela condenação da parte Requerente na pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, 

a ser revertido em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o 

JULGO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE, bem como pela condenação da 

parte Requerente ao pagamento do valor constante do extrato, sendo na 

importância de R$ 152,69 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e 

nove centavos), referente ao contrato 0304203774, valor que será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. E, após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-43.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ARAUJO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000282-43.2017.8.11.0034. REQUERENTE: REGINALDO ARAUJO PERES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

12408886, no prazo legal – Id. 12421743 e por sua vez o Requerente 

impugnou, Id. 12480204 dentro do prazo legal – Id. 12485163. Das 

preliminares. Da ausência de interesse de agir – da inexistência de lide 

entre as partes. Em preliminar a Requerida arguiu ausência de interesse 

de agir por falta de prévia provocação administrativa, ausência essa a 

qual não merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está 

obrigada a discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o 

consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus 

direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. Da juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito, quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos do 

comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se 

de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Reginaldo Araújo Peres em 

face de Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

10.08.2015 no valor de R$ 102,77 (cento e dois reais e setenta e sete 

centavos), referente ao contrato 0241370917, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar anexa, o extrato SCPC – produto consultado, emitido por 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 01.11.2017 e o extrato SPC Brasil, emitido através de 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s  p e l o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 01.11.2017, Id. 10682204. Aduz 

na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve relação 

jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe causando 

transtornos, pois não pode realizar compras a crédito no comércio devido 

ao seu crédito ter sido bloqueado na praça, afirma que diante disso não 

teve outra alternativa a não ajuizar a presente ação. Realizada a audiência 

de conciliação em 21.03.2018 – Id. 12354864, restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Em 

defesa – Id. 12408886, a Requerida, contesta em preliminar pela ausência 
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do interesse de agir e pela juntada do comprovante original de restrição e, 

no mérito, pelo exercício regular do direito, e ainda pela aplicabilidade da 

sumula 385 do STJ. Contesta mais, pela litigância de má-fé, diante da 

contratação dos serviços, e ao final pela improcedência da ação. Contudo, 

o Requerente impugnou, Id. 12480204, pelo fato da parte não trazer 

nenhum documento assinado que comprove a existência contratual e a 

legitimidade do débito entre as partes, e ainda pela não incidência da 

sumula 285 do STJ, vez que a restrição é a única a ser discutida nesta 

ação e ainda impugna pela falta de notificação extrajudicial, e ao final pelo 

julgamento antecipado da lide pela procedência da ação. Os autos vieram 

conclusos para decisão. Pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, 

incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Desse modo, em análise ao conjunto probatório, observo que a parte 

Requerida, deixou de apresentar o contrato entabulado entre as partes 

para provar a relação contratual, para provar os fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do referido direito (artigo 373, inciso II, NCPC). 

Examinando o conjunto probatório constato que de fato houve a 

negativação no nome e CPF do Requerente no rol de inadimplentes, no 

valor de R$ 102,77 (cento e dois reais e setenta e sete centavos), 

referente ao contrato 0241370917, conforme extratos. Portanto, a 

inserção do nome do Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por conseguinte, não há dúvida de que a conduta da 

Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o Requerente teve 

o seu crédito abalado. Dessa forma, o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Posto isso, desnecessárias considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação para: I – DECLARAR a 

inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Requerida no valor de R$ 102,77 (cento e dois reais e setenta e sete 

centavos), referente ao contrato 0241370917; e II – CONDENAR a 

Requerida a indenizar o Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome e CPF do Requerente do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela 

Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 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 o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 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. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-17.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LAZARO SANTOS LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000232-17.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MILTON LAZARO SANTOS 

LINO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

10396090, no prazo legal – Id. 10400837 e por sua vez o Requerente 

impugnou, Id. 10467693 dentro do prazo legal – Id. 10467820. Das 

preliminares. Da necessidade de retificação do polo passivo. Acolho a 

preliminar para que seja retificado o polo passivo e passe a figurar a 

empresa CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A. Da ilegitimidade passiva da 

Requerida – ausência responsabilidade da Requerida pela mora – culpa 

exclusiva de terceiros. Desprocede vez que a Requerida é parte legítima 

para figurar no polo passivo. Ofensa ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa – petição instruída com documentos essenciais à 

apreciação da demanda ilegíveis. Afasto a preliminar uma vez que a inicial 

foi instruída com os elementos essenciais a propositura da ação. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais e pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Milton Lazaro Santos Lino em face de Via 

Varejo S.A. (Casas Bahia), devidamente qualificados nos autos. Alega na 

exordial que na data de 05.09.2017 realizou a compra de 1 (um) televisor 

através do site da Requerida que gerou o pedido nº 126382670, no valor 

de R$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos). Após, no seu 

mesmo login, realizou a compra de outros 2 (dois) televisores para suas 

colegas de trabalho que também se interessaram em razão do baixo valor 

dos produtos, desta vez gerando o pedido nº 126383034, na quantia total 

de R$ 575,86 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos). Aduz que o pagamento da compra foi aprovado, contudo, a 

compra foi cancelada pela Requerida com o estorno do crédito, sem 

informar o motivo. Notícia ainda na inicial que, em contato com a empresa 

Requerida por meio de um chat virtual, foi informado pela atendente que o 

motivo do cancelamento era a indisponibilidade dos produtos em estoque, 

porém, estes ainda se encontram disponíveis para compra no site da 

demandada. Com a inicial trouxe os documentos referente a compra dos 

produtos; mensagens de confirmação de compra e chat e publicidade, Id. 

9779002. Liminar foi indeferida, Id. 10014058. Realizada a audiência de 

conciliação em 18.10.2017 – Id. 10340628, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Em 

defesa, Id. 10396090, argumenta em preliminar que a responsabilidade 

pelos anúncios são as empresas Marktplace e Intersoluções, haja vista ter 

apenas disponibilizado o produto adquirido pela parte autora, não sendo a 

responsável direta pelo produto ou pela entrega ao consumidor e no mérito 

pela ausência de provas por parte do Requerente e ainda pela ausência 

de conduta ilícita pela parte, uma vez que uma televisão Smart TV de 40 

polegadas não poderá custar apenas o valor de R$ 202,00, e por este 

motivo foi efetuado o cancelamento por parte da empresa responsável 

pela entrega do produto, e ao final pela improcedência da ação. Por sua 

vez, o Requerente impugnou – Id. 10467693 na totalidade a contestação, e 

reitera os pedidos da peça de ingresso, para a entrega do produto no 

valor adquirido pelo site da Requerida. Os autos vieram conclusos para 

decisão. Pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II do 

NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse modo, 

em análise ao conjunto probatório, observo que o Requerente trouxe aos 

autos documentos referentes a realização de compra dos produtos 

referente aos pedidos 126382570; 126383034 e 95697337; mensagens de 

confirmação de compra e ainda de cancelamento da compra e mais chat 

de conversa datado de 06.09.2017 e anúncios da publicidade referente ao 
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televisor Smart TV LED 40” Full HD, Id. 9779002. Comprovando os fatos 

constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Por outro lado a 

Requerida, não traz aos autos documentos que comprove que o anúncio 

feito no site tenha ocorrido erro de divulgação, nem mesmo uma errata 

quanto ao anúncio realizado, assim deixando de provas os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, inciso II do NCPC. Cabe ressaltar que a publicidade comercial é 

“toda atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem 

como promover, instituições, conceitos, ideias” definida no Código 

Brasileiro, já no CDC a publicidade é “toda informação ou comunicação 

difundida com o fim direto ou indireto de promover junto aos consumidores 

a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço, qualquer que 

seja o local ou meio de comunicação utilizado” (Marques, Cláudia Lima, 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 

relações contratuais. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, pág. 138), 

c o m e n t á r i o s  d o  s i t e 

https://jus.com.br/artigos/3796/a-publicidade-enganosa-via-internet. Nos 

termos do artigo 37, caput e §§ 1º e 3º do CDC é proibida toda a 

publicidade enganosa. "Art. 37 É proibida toda publicidade enganosa ou 

abusiva. §1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 

qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade 

propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços. (...) §3° Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa 

por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto 

ou serviço." Ademais, tem-se que o consumidor não pode ser enganado 

por qualquer informação inteira ou parcialmente falsa ou fraudulenta, 

capaz de por ação ou omissão, induzi-lo ao erro a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Logo, a existência 

perpetrada quanto aos anúncios, leva a crer que o Requerente foi 

enganado pela publicidade feita no site da Requerida, assim fazendo jus 

ao pleito da exordial, pela entrega dos (03) três aparelhos televisores na 

forma a qual foi realizada a compra, através dos pedidos referente aos 

televisores Smart TV LED 40” Full HD – pedido nº. 126382670, no valor de 

R$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos) e nº 126383034, 

na quantia total de R$ 575,86 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta 

e seis centavos). Por conseguinte, não há dúvida de que a conduta da 

Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o Requerente teve 

a sua honra abalada, por ter realizado as compras dos três televisores e 

consequentemente ficou frustrado pela não entrega dos produtos 

adquiridos mediante os pedidos, assim fazendo jus a indenização por 

danos morais. Assim feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Diante disso, desnecessárias outras considerações e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo acolhimento da retificação do 

polo passivo para que passe a figurar a empresa CNOVA Comércio 

Eletrônico S.A., e quanto as demais preliminares arguidas estas as indefiro 

e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial para: I – 

CONDENAR a Requerida a título de dano material a efetuar a entrega no 

prazo de 30 (trinta) dias referente aos 03 (três) televisores no valor 

adquirido pelos pedidos contidos na exordial, sendo os pedidos referente 

aos 3 (três) televisores Smart TV LED 40” Full HD – pedido nº. 126382670, 

no valor de R$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos) e nº 

126383034, na quantia total de R$ 575,86 (quinhentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e seis centavos). II - CONDENAR a Requerida a indenizar o 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. 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 o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Processo Número: 1000144-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NADIELLY TELES SANTOS (REQUERENTE)
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EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000144-42.2018.8.11.0034. REQUERENTE: NADIELLY TELES SANTOS 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

com documentos, Id. 13585639, no prazo legal – Id. 13743880, contudo 

não houve impugnação, conforme consta da certidão de decurso de prazo 

– Id. 13744110. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Danos Morais ajuizada por Nadielly Teles 

Santos em face de ED Comércio de Eletrodomésticos Ltda., devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 03.04.2018 nos valores de R$ 218,88 

(duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), referente ao contrato 

28744 incluído em 03.04.2018 e R$ 809,04 (oitocentos e nove reais e 

quatro centavos) – contrato 28746, nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar anexa, a 

Declaração Consumidor Completa expedida pela CDL Jaciara, datado de 

16.04.2018, Id. 12813253. Aduz na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode realizar 

compras a crédito no comércio, afirma que após ser comunicada das 

restrições dirigiu-se até a loja Requerida e foi lhe informada sobre as 

referidas restrições. Alega mais que questionou sobre os contratos e 

pediu para verificar assinatura, contudo afirma que foi lhe negado, ainda 

na exordial afirma que no ano de 2017 tentou realizar o crédito na loja da 

Requerida, no entanto foi lhe negado seu requerimento por ausência de 

referência na praça, assim diante da arbitrariedade e por não conseguir 

ter acesso ao contrato não restou alternativa a não ajuizar a presente 

ação. Realizada a audiência de conciliação em 06.06.2018 – Id. 13720972, 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o seu 

prosseguimento normal. Em defesa – Id. 13585639, a Requerida, 

argumentou que as referidas compras nº. 28744 e nº. 28746 foram feitas 

na verdade pela a irmã da Requerente, a Sra. Fernanda Teles Santos, haja 

vista esta ter sido a época vendedora da sucursal da empresa/Requerida, 

e assim a própria estelionatária preencheu os contratos de compra e 

venda e as duplicadas, utilizando os documentos da Requerente e ainda 

falsificando a sua assinatura, conforme documentos anexos. Contesta 

mais que o referido fato foi confessado pela irmã da Requerente, a qual 

pagou por algumas parcelas e deixando de pagar as demais e sendo 

ocasionado a restrição em nome da autora, contesta ainda que após tomar 

conhecimento procedeu com a baixa nas restrições e devido a 

falsificação ou estelionatário estão sendo investigados mediante o Boletim 

de Ocorrência anexo, e diante da situação contesta que a infratora será 

penalizada, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Todavia não 

houve impugnação conforme consta da certidão de decurso de prazo, Id. 

13744110. Os autos vieram conclusos para decisão. No caso, é certo que 

o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Desse modo, em análise ao conjunto 

probatório, observo que a Requerida, em defesa informou que a 

Requerente foi vítima de estelionatário, e que a Sra. Fernanda, irmã da 
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Requerente, confessou ter utilizado os documentos da Requerente e 

efetuado as compras, e que posteriormente ensejou na restrição do nome 

da Requerente, indevidamente. Examinando o conjunto probatório constato 

que de fato houve a negativação no nome e CPF da Requerente no rol de 

inadimplentes, R$ 218,88 (duzentos e dezoito reais e oitenta e oito 

centavos), referente ao contrato 28744 incluído em 03.04.2018 e R$ 

809,04 (oitocentos e nove reais e quatro centavos) – contrato 28746, 

conforme declaração. Portanto, a inserção do nome da Requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Desta feita 

diante dos fatos e da documentação juntada pela Requerida da qual 

apontou os indícios de fraude, tem-se que a Requerida possui 

responsabilidade objetiva, respondendo pelos danos causados a 

consumidora. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, faz jus a Requerente à declaração de 

inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição do nome da 

autora é medida que se impõe. Por conseguinte, não há dúvida de que a 

conduta da Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Requerente teve o seu crédito abalado. Dessa forma, o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O entendimento do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – 

PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO 

VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações declaratórias 

negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, 

cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, 

não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples 

negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à 

indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste 

caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”(TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi indevida, diante da confissão da Sra. Fernanda, 

conforme consta da contestação e dos documentos anexos, bem como o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). 

Destarte, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Assim, feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, desnecessárias 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação 

para: I – DECLARAR a inexigibilidade dos débitos inscritos nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Requerida nos valores R$ 218,88 (duzentos e 

dezoito reais e oitenta e oito centavos), referente ao contrato 28744 

incluído em 03.04.2018 e R$ 809,04 (oitocentos e nove reais e quatro 

centavos) – contrato 28746; e II – CONDENAR a Requerida a indenizar a 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome e CPF do Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. 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 o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000052-64.2018.8.11.0034. REQUERENTE: SIMONE PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação Id. 13195406 no prazo Id 

13196806 e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 13249002 dentro do 

prazo legal, Id. 13260096. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, proposta por 

Simone Pereira Dias em desfavor de Telefônica Brasil S.A., ambas já 

qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 10.04.2017 no valor de R$ 96,55 

(noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato 

nº. 0279055280, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato SPC 

Brasil, emitido através de informações confidenciais – Protocolo 

001.877.123.950-5, datado de 28.02.2018. Na inicial, alega que a referida 

restrição está lhe causando transtornos e que não pode efetivar compras 

no crediário, e ainda afirma que não recebeu nenhuma notificação sobre a 

restrição lhe imposta, e que diante da arbitrariedade da Requerida não 

restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

inexistência do débito e a indenização por danos morais. Realizada 

audiência de conciliação em 09.05.2018 – Id. 13112603, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, Id. 13195406 

a Requerida contesta pela ausência de juntada do comprovante original da 

restrição e pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente 

contratou os serviços na linha telefônica 66 99715-9636, ocasionando 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno, e para 

comprovar anexa ao contexto da contestação print de telas sistêmicas e 

faturas demonstrando a utilização dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Contesta mais que o endereço das faturas é o mesmo contido 

no preâmbulo da exordial, bem como no comprovante de endereço juntado 

com a inicial, onde por sua vez as faturas foram enviadas, assim 

demonstra a relação jurídica entre as partes. Contesta mais, que a 

Requerente efetuava o pagamento normal das faturas, no entanto deixou 

de paga-las e com isto ocasionou a restrição e ao final pela improcedência 

da ação. Contudo a Requerente impugnou a contestação (Id. 13249002), 

pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que comprove a 

relação contratual entre as partes e nem tampouco que demonstre a 

legitimidade do débito, e ao final pelo julgamento antecipado da lide pela 

procedência da ação. Os autos vieram conclusos para decisão. É certo 

que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II do 

NCPC), compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse modo, 

em análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou faturas, Id. 13195370/13195394, referente a linha telefônica 

nº. 66 99715-9636, nas quais constam que houve a utilização dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Cabe mencionar que o nº. da conta 

0279055280 exarado nas faturas trata-se do mesmo constante no extrato 

– Id. 12153941, assim afasta os indícios de fraude na contratação No 

mais, observo que o endereço constante nas faturas, trata-se do mesmo 

endereço informado pela parte no preâmbulo da exordial, e ainda no 

comprovante de endereço, anexado ao Id. 12153941, demonstrando assim 

que a Requerente possui relação contratual com a Requerida, o que 

afasta os indícios de fraude. Neste sentido, é o entendimento da 

jurisprudência sobre faturas que apresentam o mesmo endereço 

apresentado na inicial. EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do 

CPC)3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017)5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(TJ/MT – Recurso Inominado nº. 1000316-30.2017.8.11.0030, Relator 

Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 24.05.2018, publicado 

no DJE 05.06.2018) Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva da consumidora que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento. Portanto, não há o que se falar em dano moral em favor da 

Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual decorrente da linha telefônica nº. 66 99715-9636, 

com a Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Diante disto, desnecessárias considerações 

outras, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Preclusa a via recursal, 

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 o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000188-61.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDILON GONCALVES CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação – Id. 14059911 no prazo – Id. 

14072898 e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 14140715, dentro do 

prazo legal – Id. 14156904. Das Preliminares. De prevenção – Conexão 

das ações – ação distribuída anteriormente – necessidade de reunião dos 

feitos. A Requerida pleiteia pela conexão da presente demanda com as 

Ações nº. 1000022-29.2018.8.11.0034 e nº. 1000189-46.2018.8.11.0034, 

por terem as mesmas partes; os mesmos pedidos e o mesmo objeto. Em 

análise ao sistema PJe, verifico que as referidas ações não possuem os 

mesmos contratos, bem como os valores discutidos são divergentes. Vale 

salientar que na ação nº. 1000022-29.2018.8.11.0034 – refere-se ao 

contrato 0001364276201704 – valor R$ 13,02 e na ação 

1000189-46.2018.8.11.0034 – contrato 00013642762016109 – valor R$ 

37,35 e na presente ação refere-se ao contrato 0001364276201610 – 

valor R$ 16,12, sendo assim diferentes. Neste caso deixo de acolher a 

preliminar arguida de conexão entre as ações, tendo em vista que os 

contratos e valores discutidos são distintos entre si. De litispendência. A 

Requerida suscitou preliminar de litispendência em relação aos seguintes 

Processos: I) Ação nº. 1000022-29.2018.8.11.0034 – refere-se ao 

contrato 0001364276201704 – valor R$ 13,02; e II) Ação nº. 

1000189-46.2018.8.11.0034 – contrato 00013642762016109 – valor R$ 

37,35. Com a presente ação, por terem as mesmas partes, o mesmo objeto 

e o mesmos pedidos. Ressalto que a litispendência somente ocorre 

quando houver duas ou mais ações idênticas (idênticas, pelo fato de 

apresentarem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido). (Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2016, 

pág. 345). Pois muito bem, em análise ao sistema PJe, em relação aos 

Processos acima especificados, verifico que os Processos têm as 

mesmas partes, no entanto os objetos (contratos e valores) discutidos 

nos mesmos com a presente ação são diferentes. Portanto, rejeito a 

preliminar arguida, por serem divergentes as causas de pedir. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais e pedido de tutela provisória proposta por Edilon 

Gonçalves Cruz em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Em síntese alega 

que teve seu nome e CPF inseridos no cadastro de inadimplentes e sendo 

incluído indevidamente no valor de R$ 16,12 (dezesseis reais e doze 

centavos) em 27.10.2017 – contrato nº. 0001364276201610. E, para 

provar junta a Declaração Consumidor Completa, expedida pela CDL 

Jaciara em datado de 08.03.2018. Aduz na inicial que foi informado pelo 

atendente da Requerida que o débito tratava-se da unidade consumidora 

nº 6/1364276-4, e que possuía outras faturas pendente de pagamento. 

Alega, ainda, que se utilizou da referida unidade consumidora e que 

requereu a baixa/desligamento em seu nome e realizou pagamento de 

consumo final, conforme anexa o comprovante de pagamento no valor de 

R$ 37,37 – Id. 13197153, e por não ter conseguido resolver de forma 

administrativa e por ser injusta a restrição em seu nome e CPF, não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Com a inicial trouxe 

documentos. Liminar indeferida, Id. 13421522. Realizada a audiência de 

conciliação em 04.07.2018 – Id. 14010371, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, Id. 14059911, a Requerida 

contesta em preliminar pela litispendência e pela conexão entre as ações, 

e no mérito pelo exercício regular do direito e pela ausência do dever de 

indenizar, uma vez que o Requerente é titular da UC nº. 6/1364276-4 

localizada na Estrada Rural, s.nº, zona rural, Dom Aquino/MT, e para 

provar a anexa o Histórico de Conta Arrecadas; Dados Cadastrais – UC 

6/1364276-4 e print de telas sistêmicas, contesta que há a existência de 

faturas pendentes na referida Unidade Consumidora. Contesta mais, pela 

litigância de má-fé pelo fato da parte alterar a verdade dos fatos e faz 

pedido contraposto no valor de R$ 66,49 (sessenta e seis reais de 

quarenta e nove centavos), e ao final pela improcedência da ação. 

Contudo o Requerente impugnou – Id. 14140715, ao argumento que não 

deve nada a Requerida, uma vez que pagou o valor de R$ 37,37 sobre o 

consumo final e ainda requereu o desligamento da UC 6/1364276-4 em seu 

nome, pelo fato que vendeu o imóvel pertencente a UC, impugnou mais 

pela improcedência do pedido contraposto e ao final pela julgamento 

antecipado da lide pela procedência da ação. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É certo que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. 

Desse modo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que razão não 

assiste ao Requerente, eis que o comprovante no valor de R$ 37,37 (Id. 

13197153), do qual alega que pagou pelo consumo final, refere-se a 

competência do mês de agosto/2016, conforme consta do histórico de 

contas arrecadas da UC 6/1364276 anexado ao Id. 14059942. E o valor de 

R$ 16,12 discutido nestes autos referente a restrição imposta no nome e 

CPF do Requerente, a qual refere-se a competência outubro/2016, 

conforme histórico de contas – Id. 14059942. Neste caso, competia o 

Requerente comprovar a quitação do débito no valor de R$ 16,12 

(dezesseis reais e doze centavos), colacionado na presente demanda 

que consta do histórico de contas como pendente de pagamento, ou seja, 

ônus constitutivo do seu direito artigo 373, inciso I do NCPC, no entanto 

como dito alhures trouxe aos autos somente o comprovante no valor de 

R$ 37,37. Sendo assim, havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. De tal modo, há evidência, de que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu ao pagamento da 

fatura referente ao valor negativado, referente a UC 6/1364276-4, do qual 

alegou ter sido titular da mesma. Por conseguinte, no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do 

NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia ao Requerente 

comprovar que liquidou as pendências em sua UC 6/1364276-4, bem como 

demonstrar nos autos que solicitou a baixa/desligamento da referida UC 

em seu nome, em virtude de venda do imóvel, conforme alegou na 

exordial, porém não existe nos autos a comprovação. Logo, razão não 

assiste ao Requerente, sendo assim, não há o que se falar em dano moral 

em seu favor. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Do mesmo modo, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Logo, não resta dúvida de que a parte autora manteve 

relação contratual com a Requerida e, de forma ardilosa, ajuizou ação com 

a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se 

ilicitamente. No caso, o Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao 

ingressar com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais e pedido de tutela provisória. Deste modo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Assim, quanto a 

alegação da litigância de má-fé e do pedido contraposto, estes vislumbro a 

existência legal para arbitrar na presente ação. Diante disso, JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO, estes o JULGO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar a parte Requerente ao 

pagamento do valor de R$ 16,12 (dezesseis reais e doze centavos), valor 

este contido na Declaração da CDL Jaciara, do qual será acrescido de 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir 

da inadimplência. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá 

ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000186-91.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ALESSANDRA ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação Id. 

14155709 no prazo Id 14157665 e por sua vez a Requerente impugnou – 

Id. 14234734 dentro do prazo legal, Id. 14235718. Da preliminar. De 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º 

inciso VIII, do CDC. Diante dos documentos anexados aos autos, deixo de 

acolher a presente preliminar. Não existindo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c. Inexigibilidade de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais, proposta 

por Alessandra Alves Ferreira em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica 

Brasil S.A.), ambas já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega 

que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 02.04.2015 nos 

valores R$ 189,23 e R$ 45,22 totalizando o valor total de R$ 234,45 

(duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente 

ao contrato nº. 0200045054, nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o 

extrato SCPC- produto consultado, emitido através de informações 

c o n f i d e n c i a i s  m e d i a n t e  o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 03.05.2018. Na inicial, alega que a referida restrição está lhe 

causando transtornos e que não pode efetivar compras no crediário, e 

ainda afirma que não recebeu nenhuma notificação sobre a restrição lhe 

imposta, e que diante da arbitrariedade da Requerida não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

inexistência do débito e a indenização por danos morais. Realizada 

audiência de conciliação em 09.05.2018 – Id. 13112603, foi perguntado ao 

Requerente se o mesmo conhecia o advogado pessoalmente “e esta 

respondeu de forma afirmativa, que teve conhecimento do advogado por 

meio de uma amiga chamada Aparecida, que conhece o referido advogado 

e que reside na cidade Cuiabá/MT. Afirma que foi até o escritório, na 

cidade de Cuiabá, bairro Tijucal, (sem saber informar mais detalhes sobre 

o endereço), para fazer apenas uma consulta. Perguntado sobre a 

contratação, a mesma informa que procuração, assim como todos os 

demais documentos forma entregues em sua casa, nesta cidade, por meio 

da secretaria deste advogado, assim como foi informada da presente 

audiência também por uma secretaria.”, no entanto a tentativa de acordo 

entre as partes restou infrutífera. Na defesa, Id. 14155709 a Requerida 

contesta em preliminar pela impossibilidade da inversão do ônus da prova, 

e no mérito pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente 

contratou os serviços na linha telefônica 66 99670-3087 referente ao 

contrato 0200045054 a qual foi habilitada em 26.11.2013 e cancelamento 

em 21.10.2014, devido a inadimplência, contesta ainda que na contratação 

houve emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno, e para 

comprovar anexa ao contexto da contestação print de telas sistêmicas e 

faturas e detalhamento demonstrando a utilização dos serviços oferecidos 

pela Requerida. Contesta mais que as faturas foram entregues no 

endereço constante das faturas e ainda contesta que a Requerente 

efetuava o pagamento normal das faturas dos meses de dezembro de 

2013 a setembro de 2014, no entanto deixou de paga-las e com isto 

ocasionou a restrição, referente as faturas dos meses de outubro e 

novembro de 2014, e ao final pela improcedência da ação. Ainda em 

contestação pleiteia pela litigância de má-fé em razão da parte alterar a 

verdade dos fatos e faz pedido contraposto para parte ser compelida ao 

pagamento do valor de R$ 234,45. Todavia a Requerente impugnou a 

contestação (Id. 14234734), pelo fato da Requerida não trazer nenhum 

documento que comprove a relação contratual entre as partes e nem 

tampouco que demonstre a legitimidade do débito, impugna mais as telas 

sistêmica e por terem sido produzidas de forma unilateral e pela 

inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, por ser esta restrição a primeira, e 

ao final pelo julgamento antecipado da lide pela procedência da ação. Os 

autos vieram conclusos para decisão. É certo que pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, incisos I e II do NCPC), compete a autora provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Desse modo, em análise ao conjunto 

probatório, observo que a parte Requerida, apresentou faturas, Id. 

14155714 referente a linha telefônica nº. 66 99670-3089 e ainda se 

observa o detalhamento de chamadas/ligações realizada por este número 

acima citado, nas quais constam que houve a utilização dos serviços 

oferecidos pela Requerida. Cabe mencionar que o nº. da conta 

0200045054 exarado nas faturas trata-se do mesmo constante no extrato 

– Id. 13172405, assim afasta os indícios de fraude na contratação No 

mais, observo que o endereço constante nas faturas, trata-se do mesmo 

endereço informado pela parte no preâmbulo da exordial, e ainda no 

comprovante de endereço, anexado ao Id. 13172406 demonstrando assim 

que a Requerente possui relação contratual com a Requerida, o que 

afasta os indícios de fraude. Neste sentido, é o entendimento da 

jurisprudência sobre faturas que apresentam o mesmo endereço 

apresentado na inicial. EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do 

CPC)3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 
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29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017)5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(TJ/MT – Recurso Inominado nº. 1000316-30.2017.8.11.0030, Relator 

Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 24.05.2018, publicado 

no DJE 05.06.2018) Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva da consumidora que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento. Portanto, não há o que se falar em dano moral em favor da 

Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual decorrente da linha telefônica nº. 66 99670-3089, 

com a Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não 

vislumbro as hipóteses do artigo 80 do NCPC, na presente demanda. 

Diante disto, desnecessárias considerações outras, e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela 

PROCEDÊNCIA, para condenar a parte Requerente ao pagamento do valor 

de R$ 234,45 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco 

centavos), referente ao contrato nº. 0200045054, valor este contido no 

extrato, juntado aos autos e do qual será acrescido de juros de mora de 

1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. 

Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, 

através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000178-17.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ANNA PAULA PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação Id. 

14150462 no prazo Id 14157423 e por sua vez a Requerente impugnou – 

Id. 14237797 dentro do prazo legal, Id. 14240000. Das preliminares. De 

ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito, quando a este indefiro o pleito da juntada aos autos do 

comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. De 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º 

inciso VIII, do CDC. Diante dos documentos anexados aos autos, deixo de 

acolher a presente preliminar. Não existindo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, proposta 

por Anna Paula Pereira de Araújo em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica 

Brasil S.A.), ambas já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega 

que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 17.03.2015 no 

valor R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº. 0209077310, nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

comprovar junta o extrato Connect – Serasa Experian, emitido através de 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s  m e d i a n t e  o  s i t e 

https://sistemas.connecisa.com.br/mercurio/menu_principal/, datado de 

26.04.2018. Na inicial, alega que a referida restrição está lhe causando 

transtornos e que não pode efetivar compras no crediário, e ainda afirma 

que não recebeu nenhuma notificação sobre a restrição lhe imposta, e que 

diante da arbitrariedade da Requerida não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Realizada audiência de conciliação em 

11.07.2018 – Id. 14133182, foi perguntado a Requerente se a mesma 

conhecia o advogado pessoalmente “a mesma afirmou que sim, 

confirmando o seu nome, disse que teve conhecimento do mesmo por 

meio de seu ex-namorado, que estou com seu advogado na época de 

faculdade, que a mesma assinou o contrato em seu escritório em 

Cuiabá-MT, no bairro Tijucal, que o mesmo estava vindo para audiência 

porém se perdeu no caminho e chegou até o presente momento. Nada 

mais declarou”, no entanto a tentativa de acordo entre as partes restou 

infrutífera. Na defesa, Id. 14150462 a Requerida contesta em preliminar 

pela impossibilidade da inversão do ônus da prova e pela juntada do 

comprovante original de negativação expedida pelos órgão oficiais, e no 

mérito pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou os 

serviços na linha telefônica 66 99680-5891, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e cadastro no sistema interno, contesta mais que a parte 

pagou normalmente pelas faturas referente aos meses de abril de 2014 a 

fevereiro de 2015, contudo ficou inadimplente nas faturas de março a 

junho de 2015 gerando o saldo devedor de R$ 241,42 (duzentos e 

quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) e para provar anexa aos 

autos print telas sistêmicas e faturas, demonstrando a utilização dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Ainda em contestação pleiteia pela 

litigância de má-fé em razão da parte alterar a verdade dos fatos e faz 

pedido contraposto para parte ser compelida ao pagamento do valor de R$ 

241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), e ao 

final pela improcedência. Todavia a Requerente impugnou a contestação 

(Id. 14237797), pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprove a relação contratual entre as partes e nem tampouco que 

demonstre a legitimidade do débito, impugna mais as telas sistêmica por 

terem sido produzidas de forma unilateral e pela inaplicabilidade da súmula 

385 do STJ, por ser esta restrição a primeira, e ao final pelo julgamento 

antecipado da lide pela procedência da ação. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, em 

análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou faturas, Id. 14150464/14150470 referente a linha telefônica nº. 

66 99680-5891 demonstrando a utilização dos serviços referente ao plano 

Smartvivo controle 250MB. Cabe mencionar que o nº. da conta 

0209077310 exarado nas faturas trata-se do mesmo constante no extrato 

– Id. 13059420, assim afasta os indícios de fraude na contratação No 

mais, observo que o endereço constante nas faturas, trata-se do mesmo 

endereço informado pela parte no preâmbulo da exordial, e ainda no 

comprovante de endereço, anexado ao Id. 13059425 demonstrando assim 

que a Requerente possui relação contratual com a Requerida, e desse 

modo afasta os indícios de fraudes. Neste sentido, é o entendimento da 

jurisprudência sobre faturas que apresentam o mesmo endereço 
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apresentado na inicial. EMENTA: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do 

CPC)3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017)5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(TJ/MT – Recurso Inominado nº. 1000316-30.2017.8.11.0030, Relator 

Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 24.05.2018, publicado 

no DJE 05.06.2018) Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Assim, há evidência, de que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva da consumidora que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento. Logo, não há o que se falar em dano moral em favor da 

Requerente. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual decorrente da linha telefônica nº. 66 99680-5891, 

com a Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não 

vislumbro as hipóteses do artigo 80 do NCPC, na presente demanda. 

Diante disto, desnecessárias considerações outras, e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela 

PROCEDÊNCIA, para condenar a parte Requerente ao pagamento do valor 

de R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº. 0209077310, valor este contido no 

extrato, juntado aos autos e do qual será acrescido de juros de mora de 

1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. 

Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, 

através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000180-84.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MOACIR PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação Id. 14154399 no prazo Id. 

14157624 e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 14235823 dentro do 

prazo legal, Id. 14236420. Da preliminar. De impossibilidade de inversão do 

ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, por se 

confundir com o mérito, deixo de acolher. Não existindo mais preliminares, 

passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, 

proposta por Moacir Pereira Dias em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica 

Brasil S.A.), ambas já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega 

que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 11.02.2018 nos 

valores R$ 32,00 (trinta e dois reais) e R$ 274,69 (duzentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e nove centavos), referentes ao contrato nº. 

0292890331 totalizando o valor de R$ 306,69 (trezentos e seis reais e 

sessenta e nove centavos), nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o 

extrato SPC Brasil, emitido através de informações confidenciais mediante 

o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 20.04.2018. Aduz na exordial 

que a referida restrição está lhe causando transtornos e que não pode 

efetivar compras no crediário, e ainda afirma que não recebeu nenhuma 

notificação sobre a restrição lhe imposta, e que diante da arbitrariedade da 

Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Realizada audiência de conciliação em 11.07.2018 – Id. 14133257, foi 

perguntado ao Requerente se o mesma conhecia o advogado 

pessoalmente “afirma que teve contato com o advogado por meio de um 

colega que reside nesta cidade mas não quis falar o nome, que não 

conhece advogado pessoalmente, apenas teve contato via telefônico, e 

que foi informado da presente audiência por meio de uma secretaria do 

advogado. Perguntado sobre a contratação, afirma que foi realizada no 

escritório do advogado na cidade de Cuiabá, bairro Tijucal, mas não sob 

dizer o endereço exato ou ponto de referência”, no entanto a tentativa de 

acordo entre as partes restou infrutífera. Na defesa, Id. 14157399 a 
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Requerida contesta em preliminar pela impossibilidade da inversão do ônus 

da prova, e no mérito pelo exercício regular do direito, vez que o 

Requerente contratou os serviços na linha telefônica 66 99961-6130 

habilitada em 29.10.2016 através do contrato 02928903314 e cancelada 

em 27.01.2018, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e cadastro 

no sistema interno, contesta mais que a parte pagou normalmente pelas 

faturas referente ao meses de novembro de 2016 a agosto de 2017, 

contudo ficou inadimplente nas faturas de setembro a novembro de 2017 

gerando o saldo devedor de R$ 306,99 (trezentos e seis reais e noventa e 

nove centavos) e para provar anexa aos autos print telas sistêmicas e 

faturas, demonstrando a utilização dos serviços oferecidos pela 

Requerida. Ainda em contestação pleiteia pela litigância de má-fé em razão 

da parte alterar a verdade dos fatos e faz pedido contraposto para parte 

ser compelida ao pagamento do valor de R$ 306,99 (trezentos e seis reais 

e noventa e nove centavos), e ao final pela improcedência. Todavia o 

Requerente impugnou a contestação (Id. 14235323), em sua totalidade 

pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento idôneo que 

comprove a relação contratual entre as partes e nem tampouco que 

demonstre a legitimidade do débito, impugna mais as telas sistêmica por 

terem sido produzidas de forma unilateral e pela inaplicabilidade da súmula 

385 do STJ, por ser esta restrição a primeira, e ao final pelo julgamento 

antecipado da lide pela procedência da ação. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em 

análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida, 

apresentou tão somente faturas – Id. 14154405/14154427 das quais o 

endereço lá constante diverge do endereço informado no preâmbulo da 

exordial e do comprovante de endereço anexo – Id. 13092861. Logo, 

deixou de apresentar o contrato entabulado entre as partes para provar a 

relação contratual, e para provar os fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos do referido direito (artigo 373, inciso II, NCPC). Desse modo, 

examinando o conjunto probatório constato que de fato houve a restrição 

no nome e CPF do Requerente no rol de inadimplentes em 11.02.2018 nos 

valores R$ 32,00 (trinta e dois reais) e R$ 274,69 (duzentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e nove centavos), referentes ao contrato nº. 

0292890331 totalizando o valor de R$ 306,69 (trezentos e seis reais e 

sessenta e nove centavos). Portanto, a inserção do nome do Requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por 

conseguinte, não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o Requerente teve o seu crédito abalado. Dessa 

forma, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não vislumbro as hipóteses do 

artigo 80 do NCPC, na presente demanda. Posto isso, desnecessárias 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação para: I – DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Requerida nos valores de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e R$ 274,69 

(duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), 

referentes ao contrato nº. 0292890331 totalizando o valor de R$ 306,69 

(trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos); e II – CONDENAR a 

Requerida a indenizar ao Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA, tendo em vista a não comprovação da contratação. 

Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome e CPF do Requerente do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 

do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 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 o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 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. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000214-93.2017.8.11.0034. REQUERENTE: EDILON GONCALVES CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c.c. 

Indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por 

Edilon Gonçalves Cruz em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A., ambos já qualificados nos autos. Consta dos autos que foi 

proferida r. sentença de procedência dos pedidos – Id. 12900623, onde 

por sua vez a Requerida foi condenada em danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e a declaração da inexistência do débito. 

Observa-se ainda dos autos que após a r. sentença as partes de comum 

acordo transacionaram acordo para pôr fim ao litigio, onde a Requerida, se 

comprometeu a pagar a importância de R$ 4.500,00, a ser depositada na 

conta do advogado do Requerente, conforme petição anexa ao Id. 

13068964. Transitada em julgado a r. sentença, conforme certidão – Id. 

13196733, a parte Requerida comprovou nos autos o referido depósito da 

importância mencionada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 

conforme acordo entabulado, na conta do advogado do Requerente, e em 

razão da quitação do crédito, em petição – Id. 13551950, pleiteou pela 

extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, NCPC, haja vista a 

quitação integral. Os autos vieram conclusos para decisão. Pois muito 

bem, diante da comprovação da quitação integral do débito no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme comprovante anexos 

aos Ids. 13549714 e 13551954, valor do qual refere-se ao acordo 

entabulado entre as partes e diante da r. sentença, deve o feito ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pela 

EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000288-16.2018.8.11.0034. REQUERENTE: NASINHA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 15272833, no prazo legal – Id. 15339043 e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 16081231. Das preliminares. De prescrição. Não 

há em falar em prescrição ou decadência, uma vez que a restrição 

imposta é a continuidade da lesão ao nome da parte, e tal prazo só terá 

início quando da retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Sendo assim, indefiro o pleito da prescrição. Da impugnação ao valor da 

causa e pela incompetência do juizado especial. Nos termos do artigo 291 

e 292, inciso V do NCPC. No artigo 292, inciso V do NCPC: “O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V. Na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.” 

Deixo de acolher a preliminar, pelo fato da parte ter atribuído o valor da 

causa, nos termos dos referidos artigos acima citados. Da juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito, quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos do 

comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. De 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, por se confundir com o mérito, deixo de acolher. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais e obrigação de não fazer com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Nasinha Gonçalves da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificadas nos autos. Em síntese, 

alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 10.02.2015 

nos valores de R$ 224,71 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um 

centavos) e R$ 65,78 (sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) 

totalizando o valor de R$ 290,49 (duzentos e noventa reais e quarenta e 

nove centavos), referente ao contrato 0208137695, nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar anexa, o extrato Boa Vista - SCPC – produto consultado, 

emitido por informações confidenciais através do IP 179.231.35.67, datado 

de 21.05.2018, Id. 14287423. Aduz na exordial, que desconhece o débito 

e que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode realizar 

compras a crédito no comércio devido ao seu crédito ter sido bloqueado 

na praça, alega que procurou a Requerida para resolver de forma 

administrativa, mas não obteve êxito e não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação. Com a inicial trouxe os documentos. Liminar 

deferida, Id. 14316275. Realizada a audiência de conciliação em 

05.09.2018 – Id. 15203496, não houve acordo entre as partes. Em defesa 

– Id. 15272833, a Requerida, contesta em preliminar pela prescrição da 

ação; pela impossibilidade da inversão do ônus da prova; pela impugnação 

ao valor da causa e pela juntada do comprovante original de restrição 

expedido por órgãos oficiais e no mérito pelo exercício regular do direito, 

vez que a Requerente manteve relação jurídica contratual através da 

contratação da linha telefônica nº. 66 99982-6487 habilitada em 

25.02.2014 e cancelada em 27.05.2015, e para comprovar anexa no 

contexto da contestação print de telas sistêmicas, contesta mais que a 

Requerente efetuou pagamento de alguns faturas e ao final pela 

improcedência da ação. Todavia a Requerente impugnação na integra a 

contestação, e pleiteou pela procedência dos pedidos contidos na 

exordial. Os autos vieram conclusos para decisão. Compete a autora 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (artigo 373, 

inciso II do NCPC).. Desse modo, em análise ao conjunto probatório, 

observo que a parte Requerida, tão somente apresentou print de telas 

sistêmicas, deixando de apresentar o contrato entabulado entre as partes 

ou faturas relativa a utilização dos serviços, para comprovar a relação 

contratual, e assim provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do referido direito (artigo 373, inciso II, NCPC). Dessa forma, examinando o 

conjunto probatório constato que de fato houve a negativação no nome e 

CPF da Requerente no rol de inadimplentes, nos valores de R$ 224,71 

(duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 65,78 

(sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) totalizando o valor de 

R$ 290,49 (duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), 

referente ao contrato 0208137695, conforme extratos. Portanto, a 

inserção do nome da Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por conseguinte, não há dúvida de que a conduta da 

Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve 

o seu crédito abalado. Desta forma, o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por outro lado, quanto alegação da litigância 

de má-fé, esta não vislumbro no presente caso, e consequentemente o 

pedido contraposto não se faz necessário, vez que não comprovou o 

débito. Posto isso, desnecessárias considerações outras, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento 

das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente 

ação para: I – DECLARAR a inexigibilidade dos débitos inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Requerida nos valores de R$ 224,71 

(duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 65,78 

(sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) totalizando o valor de 

R$ 290,49 (duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), 

referente ao contrato 0208137695; e II – CONDENAR a Requerida a 

indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso. III – MANTER a liminar imposta, Id. 14316275. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela IMPROCEDÊNCIA. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome e CPF do Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. 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 o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-32.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000274-32.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARA SANTOS DIAS 

REQUERIDO: JOSE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança promovida por Mara Santos Dias em desfavor de José 

Luiz Ribeiro dos Santos, ambos devidamente qualificados no presente 

feito. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, conforme certidão 

lavrada pela Secretaria deste Juizado (Id. 15449529), que, apesar de 

devidamente intimada a parte autora não apresentou o endereço da parte 

Requerida, conforme determinação em audiência de conciliação realizada 

em 29.08.2018, (Id. 15057783), uma vez que, dada a oportunidade e findo 

o prazo fixado, não colacionou aos autos o endereço correto da parte 

Requerida José Luiz Ribeiro dos Santos, uma vez que a pessoa intimada e 

citada (Id. 15001557) e presente na referida audiência trata-se de pessoa 

estranha a lide, sendo que a pessoa presente em audiência tratava-se de 

José Luiz Ribeiro da Silva – RG 1467888-8. Logo, não apresentando o 

endereço correto para a citação da parte Requerida José Luiz Ribeiro dos 

Santos, para compor a lide, e deixando transcorrer in albis o prazo 

imposto em audiência (Id. 15057783), tenho por bem extinguir o processo 

sem julgamento de mérito. Diante do exposto, considerando que o feito não 

pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia da beneficiária, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

inciso III, do NCPC. 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 do Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-46.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA PILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000340-46.2017.8.11.0034. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA 

PILLER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

com documentos (contrato), Id. 14075603, contudo não houve 

impugnação, porém a parte autora pleiteou pela desistência da ação – Id. 

14188042. Da preliminar. Da ausência de documento idôneo, falta de 

juntada do comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de 

proteção ao crédito, quando a este indefiro o pleito da juntada aos autos 

do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais em decorrência de ato ilícito ajuizada por José Rodrigues da Silva 

Piller em face de Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 11.11.2013 no valor de R$ 265,48 (duzentos e sessenta e 

cinco reais e quarenta e oito centavos), referente ao contrato 

049036471000037, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar anexa, o extrato SPC 

Brasil, emitido através de informações confidenciais mediante o site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 29.11.2017, Id. 11013288. Aduz 

na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve relação 

jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe causando 

transtornos, pois não pode realizar compras a crédito no comércio, afirma 

mais que procurou a Requerida para resolver de forma administrativa, 

porém não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Com a inicial juntou documentos. Deferida liminar, bem 

como a inversão do ônus da prova, Id. 12869907. Realizada a audiência 

de conciliação em 11.07.2018 – Id. 14139263, foi perguntado ao 

Requerente se o mesmo conhece o advogado pessoalmente e quem é ele 

e este respondeu “que desconhece de qualquer meio, nunca o viu 

pessoalmente e nem teve contato via telefone, que o mesmo teve 

‘conhecimento’ do advogado por meio de uma irmã de um colega chamada 

Maria, que mora próxima a Câmara desta cidade, não sabe dizer ao certo 

o endereço. Perguntado se a parte foi até o escritório, sabendo apenas 

que reside em Cuiabá, que este se dirigiu a casa desse senhora Maria, 

assim assinado a Procuração. Ficou ciente da audiência por ligação 

telefônica de uma possível ‘secretária’ deste advogado”, contudo após as 

perguntas, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em 

defesa, Id. 14076503, a Requerida, em preliminar arguiu pela ausência de 

documento idôneo ou seja pela juntada do comprovante original da 

negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, 

em suma contesta pelo exercício regular do direito, pelo fato da parte 

manter relação contratual, bem como de ter renegociado a dívida através 

do Contrato Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras 

Avenças, do qual esta devidamente assinado e datado de 08.08.2013, e 

para provar anexa com a contestação em seu contexto o referido contrato 

e o extrato e no Id. 14075609 e ainda juntada o Contrato e extratos de 

movimentação da conta. Ainda contesta pela litigância de má-fé e ao final 

pela improcedência da ação. Após a contestação e apresentação de 

documentos, a parte Requerente no Id. 14188042, pleiteou pela 

desistência da ação. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Examinando o conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida 

juntou aos autos extratos da conta 0020582-6 agência 0790, e o contrato 

Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças e ainda 

Nota Promissória – Id. 14075609, onde demonstra a contratação e a 

confissão de dívidas junto a Requerida. Ressalta-se ainda que no contrato 

Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças e ainda 

Nota Promissória – Id. 14075609, nota-se a semelhanças das assinaturas 

com os documentos anexados com a exordial, bem como com assinatura 

aposta nos termos de audiências, Id. 11689402 e 14139263, assim 

afastando qualquer irregularidade na contratação. Ademais, não consta 

dos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Assim, 

não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Deste modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Dessa forma, havendo demonstração inequívoca 

da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Desse modo, há evidência 

de que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não 
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promoveu ao pagamento da renegociação da dívida realizada em 

08.08.2013. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

mantinha relação jurídica com a Requerida. Portanto, não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais em decorrência de ato ilícito. Logo, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de desistência da ação 

formulado pelo Requerente, Id. 14188042, deixo de acolher uma vez que 

dos autos ficou demonstrada a contratação dos serviços da Requerida, 

mediante a documentação juntada nos autos – Id. 14075609. Diante disso, 

e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar, bem como pela 

revogação da liminar – Id. 12869907 e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação supra, pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido 

em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. E, após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá 

ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 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. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74134 Nr: 528-44.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMY DE SOUZA ALVES CORREA CIA LTDA, 

REMY S ALVES CORREA, GRACIELA DE SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por BRADESCO S/A, contra REMY DE SOUZA 

ALVES CORREA CIA LTDA, REMY S. A. CORREA E GRACIELA DE SOUZA 

CORREA, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/05v) veio acompanhada dos documentos de fls. 06/25v, 

sendo recebida às fls. 26/26v momento em que determinou a citação dos 

executados.

Entre uma diligência e outra, foi juntado aos autos petição de acordo 

entabulado entre as partes, pugnando por sua homologação, e suspenção 

até cumprimento do pactuado, para em seguida, extinguir o presente feito 

com resolução de mérito (fls. 54/57v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relato. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, ante o teor da petição de inclusa às fls. 54/57v, 

verifico que as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno 

exercício da autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e suspendo o curso da ação pelo prazo requerido, nos 

termos do art. 313, inciso II, CPC, remetendo-se os autos ao arquivo, até 

transcorrer o prazo, excluindo-o do Relatório Estatístico, com baixa no 

Cartório Distribuidor.

Encerrado o lapso temporal supracitado, com a tolerância de 15 (quinze) 

dias, não se vislumbrando qualquer manifestação da parte interessada, 

presumo o cumprimento do acordo, caso em que DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

As partes executadas arcarão com os honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo, nos termos do 

artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, ante a complexidade da causa.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70815 Nr: 163-58.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Arraias Armazens Gerais Ltda - ME, 

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, CLAYTON HUDSON CAMARGO

 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.92 e a 

data atual, já transcorreu, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, bem como citação negativa de fls.

(96v).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75995 Nr: 148-84.2016.811.0093

 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: MARILDA FARINA ROHL, RODRIGO ROHL, EDUARDO 

ROHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Leite Cabral - 

OAB:27.327, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERIDO, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,99 (Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 212/212. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 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 

INSTANCIA", clicar no item (CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e gerar o 

boleto e da mesma forma no item de taxa judiciária. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação 

e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85375 Nr: 2026-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFO PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BIZIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:MT/5.023, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, proposta por Rfo Participações Ltda, contra Carlos 

Eduardo Bizial, ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 05/07) veio acompanhada dos documentos de fls. 08/41, 

sendo recebida às fls. 43/43v.

A parte juntou Agravo de Instrumento às fls. 44/51, e às fls. 52, a parte 

exequente peticionou informando o desinteresse no prosseguimento da 

presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo, antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, e 

emolumentos se houver.

Sem honorários, ante a ausência da triangularização processual.

Comunique-se acerca da presente Sentença em que Extinguiu os autos, 

diante da Desistência da Ação pela parte Requerente, junto a Segunda 

Câmara de Direito Privado, ao que se refere o agravo distribuído com o n. 

1013780-80.2018.8.11.0000.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o transito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50921 Nr: 821-53.2011.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLAGNOL ARMAZÉNS GERAIS, RONALDO 

DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos, 

conforme fls. 100.

Intime-se o executado para realizar o pagamento integral do débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 160-74.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAGNOL ARMAZÉNS GERAIS, RONALDO 

DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691, 

Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição

Diante da manifestação da parte Exequente às fls. 254/257, DETERMINO:

CITE-SE para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, 

conforme disposto no artigo 829 do NCPC.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (§ 1º do artigo 829 do NCPC).

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem de 

família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 Mantenho os honorários em 10% sobre o valor do débito, conforme fixado 

anteriormente. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 

três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 

827, § 1º, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Observe a Secretaria, doravante, o feito seguirá na forma de Execução 

por Quantia Certa, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72537 Nr: 629-18.2014.811.0093

 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: DAVID VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIGO DE FREITAS, DORLEI RODRIGUES DE 

FREITAS, MARILENE CARMEM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:MT/10.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Hasselstrom - 

OAB:19407/O, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT, para requererem o que entenderem de direito.

Com tudo devidamente cumprido, ou nada requerendo, AO ARQUIVO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85481 Nr: 2110-74.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISE MARGARIDA BIASOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.
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Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85383 Nr: 2032-80.2018.811.0093

 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): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, STANIEL 

CUNHA DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O, JOELTON DA 

SILVA MOREIRA - OAB:22703/O

 Impulsiono os autos para intimar a parte denunciada para que apresente a 

defesa prévia, no prazo legal, conforme decisão de fls. 87.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51056 Nr: 26-13.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ÂNGELA POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERAVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8.593-MT, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4.877-A

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, para requererem o que entenderem de direito.

Com tudo devidamente cumprido, ou nada requerendo, AO ARQUIVO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 11-73.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido contido em Petição de fls. 106, quanto à inclusão no Polo 

Passivo, devendo constar Nelson Pereira de Santana-APP e Espólio de 

Nelson Pereira de Santana, devendo ser alterada à capa dos autos, bem 

como no Sistema Apolo.

Certifique-se Sr. Gestor se há valores depositados vinculados à estes 

autos, em caso positivo informe valor atualizado, expedindo a Penhora no 

Rosto dos autos de nº 0828869-73.2013.8.12.0001 (14ª Vara Cível de 

Campo Grande/MS).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71735 Nr: 1121-44.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA TRES PINHEIROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante dos autos se tratarem de Embargos à Execução, determino seu 

devido apensamento aos autos Código 49043.

Após, voltem-me os autos conclusos para Sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 770-37.2014.811.0093

 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: ANTONINHA LEUCI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da Petição juntada às fls. 152/154, intime-se a parte requerida para 

se manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82744 Nr: 282-43.2018.811.0093

 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: Bertilo Ertel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda a Secretaria a certificação acerca do Agravo de Instrumento 

1003680-66.2018.8.11.0000.

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, para oferecer 

resposta no prazo legal sob pena de revelia, e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Após, com ou sem repostas, CERTIFIQUE-SE o necessário, 

(tempestividade - caso haja respostas, e decurso do prazo - caso deixem 

transcorrer in albis o prazo).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46636 Nr: 728-32.2007.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos ao Juízo da 

Comarca de Feliz Natal/MT, para cumprir o determinado às fls. 173.

Após, vistas as partes para requererem o que entenderem de direito.
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Com tudo devidamente cumprido, ou nada requerendo, AO ARQUIVO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45248 Nr: 708-75.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PULMA LTDA-ME, JOÃO PAULO 

FAGANELLO, ÂNGELO HUMBERTO FAGANELLO, FLAVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Mantenho a Decisão de fls. 178, a qual deve ser cumprida 

INTEGRALMENTE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47035 Nr: 1123-24.2007.811.0093

 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: MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA, JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 195.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento integral 

das Determinações, antes de mandar os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84493 Nr: 1452-50.2018.811.0093

 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 ITAU VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACERVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição.

Em que pese não haver previsão perante o Decreto Lei nº 911/69, para 

realização de audiência de Conciliação, analisando detidamente os autos e 

tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos.

 Assim, designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores para comparecerem, a 

solenidade designada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74988 Nr: 945-94.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNA BUCHENER STADNIK, LUNA BUCHENER 

STADNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Diante da certidão juntada às fls. 42/43, intime-se pessoalmente a Fazenda 

Estadual para se manifestar requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79693 Nr: 997-22.2017.811.0093

 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: CICERO WALTER AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:MT/18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT – Seguro de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, proposta 

por Cícero Walter de aguiar em face de Porto Seguro CIA de Seguros 

Gerais.

A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, que, por meio da decisão de fls. 74/77, declinou da 

competência em favor desta Comarca de Feliz Natal/MT.

Em que pese tenha o processo seguido nesta comarca após o declínio da 

competência pela Comarca de Sorriso/MT, tenho que se faz necessária o 

levantamento do conflito negativo de competência para julgamento da 

demanda.

Com a devida vênia aos relevantes fundamentos expostos da decisão 

declinatória, tenho que deve ser suscitado, neste feito, o conflito negativo 

de competência, com base no que se passa a expor.

Como é cediço, o critério territorial de competência é de natureza relativa, 

estando inserido no âmbito exclusivo do interesse das partes, motivo pelo 

qual é sujeito à modificação e à prorrogação nas hipóteses legalmente 

previstas (arts. 54 e 65, caput, CPC).

 Disso resulta que a incompetência territorial, não sendo de natureza 

absoluta, não pode ser reconhecida de ofício pelo julgador (Súmula nº 

33/STJ), ainda que o autor tenha ajuizado a ação em juízo que não se 

enquadra nas regras gerais de competência legalmente previstas, pois tal 

circunstância não tem o condão de transmudar o critério, que ainda é o 

territorial, portanto, relativo e de interesse exclusivo das partes.

A propósito, em caso idêntico, decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO – 

TERRITÓRIO – NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE 

CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO 

MAGISTRADO – SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Embora a ação não tenha sido 

ajuizada na comarca do domicílio do autor ou do réu, bem como na do local 

do acidente, não pode o Magistrado declarar a incompetência relativa, em 

razão do território, de ofício, pois contrário ao entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça na Súmula nº 33. (CC 1005329-03.2017.8.11.0000, 

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS CARVALHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.

OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), 

instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70713 Nr: 53-59.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refreimad Comércio de Madeiras Ltda, Roberto 

Lima de Freitas, NERVILIO JOSE POLLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da exceção de pré-executividade apresentada, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se no prazo legal.

 Outrossim, cumpra-se a decisão de fls. 141.

 Somente após tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73107 Nr: 1016-33.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique a Secretaria se existe algum documento pendente de juntada, 

em caso positivo determino a imediata juntada aos autos e o retorno 

concluso.

Em caso negativo, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78269 Nr: 1339-67.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO OLIVEIRA MARRAFAO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Inicialmente determino a imediata correção na capa dos autos.

Diante da Decisão em que negou provimento ao Recurso, Determino o 

IMEDIATO cumprimento da Sentença proferida nos autos às fls. 73/77.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 317-13.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSB, MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 Vistos em Correição.

Intime-se o advogado constituído, Dr. Marcos de Moura Horta para se 

manifestar conforme já determinado em Decisão de fls. 319, item “3” no 

prazo de 05 dias, ou para cumprir o determinado no artigo 112 do NCPC.

Em caso de não apresentação, intime-se o réu para constituir novo 

advogado para que este prossiga com sua defesa, no prazo de 10 dias, 

ou informar impossibilidade para constituir novo advogado.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Em caso de manifestar o Réu não possuir condições para contratar novo 

advogado e considerando que a Defensoria não atua mais nesta Comarca, 

nomeio o Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados OAB/MT 16.244, para patrocinar o interesse do 

réu.

Acolho a cota ministerial de fls. 459, quanto à desistência da testemunha 

Elaine Souza de Oliveira.

Diante da informação acerca do endereço de Leidiane Souza Borges em 

sua cota, determino que seja Deprecada Carta Precatória para que seja 

realizada no juízo deprecado audiência para sua oitiva.

Em caso de retorno com citação negativa, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, sendo que em caso de apresentação 

de novo endereço, defiro desde já a expedição de Carta 

Precatória/Mandado.

Tendo em vista que até o momento não houve o interrogatório do réu, 

conforme cota ministerial de fls. 459, Designo audiência para seu 

interrogatório no dia 18/03/2019, às 14h00min.

Intime-se a parte, seu advogado, e o Ministério Público, sendo que em 

caso de apresentação de novas testemunhas pela Defesa, defiro desde já 

a expedição de Carta Precatória/Mandado para suas oitivas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 048/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR a portaria n. 46/2018-DF, a qual nomeou a senhora 

Raquel Pereira Azambuja de Souza, portadora do RG 2526337-4 e CPF n. 

046.432511-07, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II da Vara Única da Comarca de Guarantã no Norte, para alterar 

onde se lê "a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, leia-se 

"a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que será editado e 

assinado a partir da publicação desta.

Cumpra-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 12 de dezembro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85715 Nr: 1668-05.2013.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT/15.020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117288 Nr: 3712-21.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEUS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a diligência recolhida é muito aquém daquerla 

estabelecida em Portaria, ou seja, Gleba Iriri (320 km ida e volta). Assim, 

intimo a parte autora para que complemente a diligência no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de devolve-lo sem cumprimento nos termos da 

Corregedoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 596 de 730



 Cod. Proc.: 34713 Nr: 841-33.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Maria de Oliveira Vasconcelos

 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:

 Reiteração de 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.: 31773 Nr: 768-95.2008.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBR(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Enédia Maria Albuquerque Melo Medeiros - 

OAB:3.557A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o inventariante para 

aportar aos autos o extrato do Sistema de Acompanhamento da Dívida 

Ativa e o Recibo do Sistema Informatizado da SEFAZ-Mt, comprovanmdo o 

pagamento da GIA, consoante petição de fls. 146, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648 Nr: 24-86.1997.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o réu para apresentar, 

no prazo legal, as testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligência (CPP, art. 422).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 NOS MOLDES DO ARTIGO 423, II, DO CPP.DA INCLUSÃO EM PAUTA DE 

JULGAMENTOInexistindo nulidades a sanar, declaro o processo 

preparado para julgamento.Designo a sessão de julgamento para a data de 

30 de janeiro de 2019, às 09h00min.Providencie a disponibilização de 

equipamento de reprodução de mídia audiovisual, a fim de que as mídias 

encartadas nos autos possam ser reproduzidas.Providencie a 

disponibilização dos objetos apreendidos no feito e que foram utilizados 

para a prática criminosa.Procedam-se às intimações necessárias e demais 

providências pertinentes.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-68.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WASHINGTON RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

13/03/2019, às 13:00 horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-35.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA NEVES DA SILVA CAVASIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0007899S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Defiro o petitório 

de ID 16157554, proceda-se com a transferência dos valores, conforme 

requisitado pelo causídico da parte exequente. Após, inexistindo 

requerimentos, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Guarantã do Norte, 14 

de dezembro de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-44.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE PEDROSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Defiro o petitório 

de ID 15266869, proceda-se com a transferência dos valores, conforme 

requisitado pelo causídico da parte autora. Após, inexistindo 

requerimentos, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Guarantã do Norte, 14 

de dezembro de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-59.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Defiro o petitório 

de ID 15266869, proceda-se com a transferência dos valores, conforme 

requisitado pelo causídico da parte exequente. Após, inexistindo 

requerimentos, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Guarantã do Norte, 14 

de dezembro de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58951 Nr: 1905-22.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Alves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 19.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47853 Nr: 1015-20.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Leonardo Moraes do Carmo, Hiago 

Leandro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, PATRÍCIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - OAB:0

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42116 Nr: 734-98.2016.811.0036

 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: Wellington Glauber de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Fernandino de Souza Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lizandra Fernandes Batista - 

OAB:18458-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado 

para, no prazo legal, manifestar acerca das correspondências devolvidas 

às Refs. 34 e 37.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50951 Nr: 2434-75.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Pereira Inêz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Intimar o acusado através de seu advogado acerca das informações do 

MP de ref. 46, manifestando caso queira

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30585 Nr: 428-71.2012.811.0036

 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: Ilson Crisóstomo Dionísio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladimir Rodrigues Itacaramby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 previstos em lei ou contrato, a origem, natureza, fundamento legal ou 

contratual da dívida;7.indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à 

atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo 

inicial para cálculo;8.data e número da inscrição no registro de dívida 

ativa;9.número do processo judicial ou administrativo;10.certidão de dívida 

ativa, contendo os mesmos elementos do termo de inscrição autenticada 

pela autoridade competente.Após, nada sendo requerido pelas partes, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 10/12/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 3030-25.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeci Barga Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glencore Importadora e Exportadora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PERINAZZO - OAB:66435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3030-25.2018.811.0036 (61820)

Ação de Resolução de Contrato

Decisão.

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial e, 

consequentemente, a análise do pedido liminar é necessário que a peça 

exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos arts. 

319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, o Setor de Distribuição e 

Protocolo à fl. 64 certificou que o presente feito foi distribuído sem a 

juntada do comprovante de pagamento da guia de custas processuais, 

bem como não houve o pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido, conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve 

determinar que o autor emende a petição inicial, para sanar os referidos 

defeitos e irregularidade.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-SE nos autos o COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução do mérito.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61746 Nr: 3004-27.2018.811.0036

 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: Luiza Wiczinski Munareto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO a liminar exposta na petição inicial, requerida por 
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LUIZA WICZINSKI MUNARETO, para isso:1) DETERMINO aos requeridos 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT e ao ESTADO DO MATO GROSSO, 

solidariamente, que PROVIDENCIEM no prazo máximo de 10 (dez) dias os 

medicamentos ao enfermo LUIZA WICZINSKI MUNARETO, qualificados nos 

autos, conforme orientação médica: ENOXAPARINA 40 mg e HEPARINA, 

enquanto perdurar o tratamento, situação que deverá ser devidamente 

comprovada pela PARTE AUTORA através de relatórios médicos, SOB 

PENA DE BLOQUEIO ONLINE, via Bacenjud, de verbas suficientes para o 

custeio do medicamento, na conta bancária oficial dos requeridos.2) 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que o autor é 

pobre nos termos da Lei 1060/50.3) OFICIE-SE, tendo em vista a urgência 

da medida, ao Sr. Secretário Municipal de Saúde da cidade de 

Guiratinga/MT, comunicando-lhe o teor desta decisão, para que tome as 

providências necessárias ao cumprimento da tutela antecipada.4) 

OFICIE-SE, também, tendo em vista a urgência da medida, ao Sr. Secretário 

Estadual de Saúde do Estado do Mato Grosso, comunicando-lhe o teor 

desta decisão, para que tome as providências necessárias ao 

cumprimento da tutela antecipada.5) Após, CITEM-SE os Requeridos, 

através dos seus representantes, para apresentarem contestação, caso 

queiram, no prazo legal, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial.6) Por fim, ABRA-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública para que, caso queira, apresente impugnação à 

contestação, bem como requereira o que entender de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 13/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61745 Nr: 3003-42.2018.811.0036

 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: Katiucia Xavier Freitas Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3003-42.2018.811.0036 (61745)

Ação de Obrigação de Fazer

Decisão.

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial e, 

consequentemente, a análise do pedido liminar é necessário que a peça 

exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos arts. 

319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), 

observa-se que um dos medicamentos é de responsabilidade direta do 

Gestor Estadual (fls. 25/27), de modo que é imperiosa a inclusão do 

ESTADO DO MATO GROSSO no polo passivo da presente demanda, 

inclusive, para que haja uma melhor e mais ampla prestação dos 

procedimentos de saúde requeridos na exordial, bem como uma cobrança 

mais eficaz dos mesmos através do bloqueio de valores, via Bacenjud, em 

caso de eventual procedência do feito.

 Nesse sentido, conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve 

determinar que o autor emende a petição inicial, para sanar a referida 

irregularidade.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio da Defensoria Pública, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INCLUA o ESTADO DO MATO 

GROSSO no polo passivo da presente demanda, qualificando-o 

adequadamente, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução do mérito.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60362 Nr: 2429-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair dos Santos Brito, Espólio de Laerte Medeiros Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para fins de efetuar o 

recolhimento da diligência da Oficiala de Justiça de Ref. 22. Guiratinga - 

MT, 14 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246 Nr: 25-06.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benício de Souza Moura, José Herculano 

Machado Filho, Petrônio Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 

435, desentranhei os documentos de fls. 383/434, o qual foi entregue à 

parte embargante, na pessoa do advogado, Dr.(a)QUÊNESSE DYOGO DO 

CARMO,A QUAL ORIGINOU OS Embargos de Terceiros distribuido sob nº 

3043-24.2018.811.0036, Cód. 61843, Embargante MAURO EVANDRO 

FACCO e outro em face de BANCO BRADESCO S/A, a qual fica apenso a 

estes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59662 Nr: 2177-16.2018.811.0036

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Machado Rezende de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 10.

Guiratinga - MT, 14 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61397 Nr: 2866-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Enésio de Souza 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o pagamento da diligência da Oficiala de Justiça, a 

s e r  r e c o l h i d o  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhida na Zona 02, Bairro Zona 2R, Valor R$ 1.430,00 (um mil 

quatorcentos e trinta reais).

Guiratinga - MT, 14 de dezembro de 2018.
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Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57229 Nr: 1257-42.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Vicente Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 13. Guiratinga - MT, 14 de 

dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57229 Nr: 1257-42.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Vicente Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12. Guiratinga - MT, 14 de 

dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56023 Nr: 747-29.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suair Ribeiro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 13.

 Guiratinga - MT, 14 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48112 Nr: 238-25.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

Impugnação à Execução e documentos apresentados às fls. 165/177.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58483 Nr: 1839-69.2018.811.0027

 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: Sebastiana Bastos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Parte Requerente, no prazo legal e caso queira, impugne a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11029 Nr: 516-44.2009.811.0027

 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: Santina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Conceição Alves Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte aos 

autos a Certidão Negativa de Débitos da União, bem como a Certidão 

Negativa de Débitos do Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-40.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 09:40 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-40.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida da designação da audiência de Conciliação 

para o dia 28/02/2019, às 09:40 horas

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51420 Nr: 2779-71.2018.811.0047

 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: Eduardo Flausino Vilela, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FIGUEIROPOLIS D’OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 305-30.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorico Eugênio Ribelatto, Warlen Almeida dos 

Santos, Rafael da Silva, Nilson Peu da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869-MT, JANDERSON FREITAS DA COSTA - OAB:21490/O, 

Matheus Salomé de Souza - OAB:24.554/O

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15 de janeiro de 2019, às 13h30min.REQUISITEM-SE o comparecimento 

dos acusados para realização da audiência designada e, na 

impossibilidade do recambiamento, DETERMINO a expedição de carta 

precatória, direcionada a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com a 

finalidade de proceder ao interrogatório dos acusados, em dia e hora a 

serem designado pelo r. Juízo deprecado. INTIMEM-SE, pessoalmente, as 

vítimas e testemunhas arroladas pela acusação e defesa, no entanto, 

havendo testemunha e/ou vítima residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIMEM-SE as 

testemunhas no endereço declinado pelas partes, advertindo-as de que, 

em caso de não comparecimento, estando devidamente intimadas, 

poderão responder por crime de desobediência.INTIMEM-SE os acusados 

e advogado dativo Dr. Janderson Freitas da Costa, pessoalmente, bem 

como a defesa dos acusados Dorico Ogenio Ribelatto e Warles Almeida 

dos Santos, via DJE, acerca da presente decisão, mais especificamente a 

respeito da data designada para realização da audiência de instrução e 

julgamento.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, COM URGÊNCIA.Jauru/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31565 Nr: 340-63.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32453 Nr: 1327-02.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Tavares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32600 Nr: 1482-05.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição da Silva Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)
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Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30787 Nr: 625-90.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcelina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 1189-35.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Waldemar Holander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31278 Nr: 34-94.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hireno Eloy dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15361 Nr: 1175-22.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otília Patricio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30176 Nr: 1484-43.2011.811.0047
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 1064-67.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA NATALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT, Carlos Aparecido Araújo - OAB:SP-44.094, Fabricio 

de Almeida Teixeira - OAB:OAB/MT 15.073, Marcia Regina de 

Araújo Paiva - OAB:OAB/SP 134.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31126 Nr: 991-32.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 de Assis Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32324 Nr: 1190-20.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvando Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 480 Nr: 1-09.1992.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALEN AMÉLIO MENDES, JOÃO MARTINS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no habeas corpus de nº. 

1014250-14.2018.8.11.0000 - Classe 307 - CNJ, determino a expedição de 

alvará de soltura em favor do paciente Ualen Amélio Mendes, se por outro 

motivo o mesmo não estiver preso.
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2. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 

determinação da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

3. Ademais, diante da indagação do instituto da prescrição contida no 

Habeas Corpus retro mencionado, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Prazo: 05 (cinco) dias.

4. Prossiga no cumprimento de determinação contida em fl.312.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48275 Nr: 2996-14.2018.811.0048

 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 ROSA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MELQUIADES PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro de Moraes Siqueira 

- OAB:3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

depara a requerente não o permite vislumbrar os objetivos da gratuidade 

da justiça, bem assim ser considerado como hipossuficiente.Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável (...)hipossuficiência econômica e pressuposto indispensável 

para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que deve 

ser indeferida quando ausente os elementos compatíveis com a alegada 

necessidade, a teor do artigo 5º, inciso LXXIV, da constituição federal. 

Agravo conhecido e desprovido”. (TJ-GO; AI 65099-5/180; Iporá; Rel. Des. 

Rogério Arédio Ferreira; pág. 68)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO-COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

POBREZA LEGAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A assistência judiciária 

deve ser concedida a quem dela fizer jus, mediante comprovação da 

necessidade, não bastando a simples afirmação, de acordo com a norma 

constitucional. Não havendo nos autos prova de que o autor não pode 

arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, 

há que ser indeferida a sua pretensão. V. V.: A Lei de Regência 

condiciona a concessão de justiça gratuita às pessoas físicas mediante a 

simples afirmação por parte do pretendente de ser pobre no sentido legal, 

podendo tal benefício ser concedido em qualquer fase processual”. 

(TJ-MG; AGIN 1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, INDEFIRO o 

benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei 

nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

extinção do processo.4. Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 13 de 

dezembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46417 Nr: 2331-95.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMMP, BEMP, MCMP, ARMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Mota Martins - 

OAB:20916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o prazo já determinado na Ref: 24, ou seja, o prazo de 15 

(quinze) dias para o(a) requerido(a) apresentar contestação, contados a 

partir da data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do 

Código de Processo Civil. O que deverá ser certificado pelo(a) Sr(a). 

Gestor(a).

2. Havendo contestação dê-se vista à parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26541 Nr: 338-22.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA DE OLIVEIRA SANTOS, GCDOF, JHDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONS TÁRCIO FARIAS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luiza Dourado 

Garcia - OAB:23995

 Vistos.

 1. Diante da renúncia da advogada anteriormente nomeada dativa no 

petitório de Ref: 68, vejo por bem nomear outro(a) advogado(a). Assim, 

NOMEIO a Dra. Girlene Luiza Dourado Garcia, Advogada militante nesta 

Comarca, inscrita na OAB/MT nº. 23.995/O, como Defensora Dativa do réu 

nestes autos, para patrocinar a defesa do mesmo requerendo o que 

entender oportuno.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Defensora Dativa cobrar do assistido honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Ademais, diante dos serviços prestados pela advogada anteriormente 

nomeada, fixo o valor dos honorários advocatícios em 3 URH, conforme 

Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado frente ao Estado de 

Mato Grosso, assim expeça-se a referida certidão em nome da advogada 

Maywmy Araújo – OAB/MT 23.677.

4. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer por se tratar de réu preso.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41832 Nr: 354-68.2018.811.0048

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração oposto pela douta defesa da 

Querelante Valdirene Chaves Vasconcelos, contra sentença proferida em 

Ref: 38. Aduzindo, em síntese, que a referida sentença possui 

contradição/omissão.

 Foi o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 382 do Código de Processo Penal, os embargos 

de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a 

expungir da decisão obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir 

omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada, uma vez que na sentença declarou a incompetência deste 

Juizado Especial Criminal, vez que a pena máxima (art. 139 c.c.140, do CP) 

a ser fixada não ultrapassa aos 02 (dois) anos.
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 ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para o fim de declarar este Juízo 

competente para processar e julgar o presente feito, assim revogo a 

sentença contida em Ref: 38.

 Ademais, diante da informação contida no Termo de audiência de Ref: 29, 

dê-se vista dos autos ao membro do Ministério Público para manifestação. 

Prazo: 10 (dez) dias.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LOYNE BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000119-84.2018.8.11.0048. REQUERENTE: LOYNE BORGES ANDRADE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS ETC. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e 

decido. De início, em face da ausência da parte reclamada em audiência 

de conciliação, reconheço a sua revelia (art. 20, da Lei 9.099/95 e 344 do 

CPC), aplicando-se seus efeitos, dentre os quais, a presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial, circunstância, em tese, 

suficiente à procedência do pedido. Ainda, destaco que não se faz 

necessária a realização de prova pericial para deslinde da controvérsia ou 

a remessa dos autos à Justiça comum em razão de complexidade da 

matéria debatida no caso. Aliás, não há qualquer requerimento nesse 

sentido e, inclusive, seria inútil a realização de prova pericial neste 

momento, pois, à evidência, hoje, o perito encontraria situação diversa na 

rede elétrica do que aquela existente à época dos fatos. Isto posto, julgo o 

processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de 

dilação probatória (art. 355, inc. I e II, do CPC). Acrescento que “a 

necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o 

julgamento da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é 

legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para 

embasar o convencimento do Magistrado” (STF – RE 101.171-8/SP). Não 

obstante, acrescento que a aplicação dos efeitos da revelia não impõe 

necessariamente a procedência, mas apenas o reconhecimento de que os 

fatos narrados na inicial são verdadeiros, devendo o magistrado proceder 

a análise em conjunto com os elementos nos autos. Destarte, não pode a 

sentença deixar de ilustrar e de refletir sobre a existência de documentos, 

bem como se debruçar sobre os conteúdos neles existentes. Nesse 

sentido, inclusive: STJ – “A presunção de veracidade dos fatos afirmados 

na inicial, em caso de revelia, é relativa, devendo o juiz atentar para a 

presença ou não das condições da ação e dos pressupostos processuais 

e para a prova de existência dos fatos da causa” (STJ, RESP 211851/SP). 

Como se infere, por meio de todo o conjunto probatório que se produziu 

nos autos, e ainda, pela certeza dos fatos (art. 344 do CPC), a relação 

jurídica entre as partes restou demonstrada, bem como o inadimplemento 

contratual da parte requerida. Note-se que a autora reclama indenização 

por danos experimentados em decorrência do fornecimento inadequado 

(oscilação/queda) de energia elétrica que teria ocorrido em sua residência, 

isto aos 31 de agosto de 2018, fato que teria resultado na queima de 

aparelho liquidificador e avarias em aparelho refrigerador. A relação 

narrada na peça inicial é tipicamente de consumo, da qual resulta em 

responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, e, por 

consequência, na obrigatoriedade em fazê-lo de forma adequada, segura, 

eficiente e, em se tratando de serviço essencial, de forma continuada, 

conforme previsto no art. 22, da Lei 8.078/90. Assim o sendo, 

rememorando-se que se trata de típica relação consumerista, incumbia à 

reclamada trazer aos autos demonstrativos de que a afirmada 

oscilação/queda de energia não teria ocorrido, porém, como alhures 

indicado, quedou-se inerte em fazê-lo, inclusive, de comparecer à 

audiência realizada ou de apresentar defesa no prazo legal. No caso, a 

caracterização da responsabilidade civil da ré independe de conduta 

culposa, à luz da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º da 

CF/88, sendo que a revelia indica que teria ocorrido o dano e o nexo de 

causalidade, uma vez que, “o consumidor deve fazer prova do dano e do 

nexo causal para ser indenizado, enquanto a concessionária deve 

comprovar alguma excludente da responsabilidade civil para se eximir da 

obrigação” (TJMT, RAC n.º 128803/2014, Rel. Clarice Gaudino da Silva, 2ª 

Câmara Civil), o que não fez. Quanto aos danos patrimoniais 

experimentados, especificamente, pleiteia a reclamante indenização no 

importe de R$ 1.180,00, consistentes na soma de R$ 650,00 pelo conserto 

do refrigerador, R$ 450,00 por alimentos que alega terem perecido e R$ 

80,00 pela troca do liquidificador. Destarte, reputo comprovados tão 

somente os prejuízos pelo conserto do refrigerador/geladeira, bem como 

R$ 77,90 pela troca do liquidificador, considerando-se, neste aspecto, os 

menores orçamentos apresentados aos autos, id. 13878503 – p.1 e id. 

13878510 – p. 1, respectivamente, ou seja, a soma de R$ 727,90 

(setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos). Quanto ao 

ressarcimento do valor de R$ 450,00 pugnado para indenização por 

alimentos que estragaram em face ao degelo do refrigerador, entretanto, 

não reputo devido pela parte adversa, apesar da verossimilhança da 

alegação, uma vez que tal pedido foi estimativo – fato confessado pela 

própria reclamante na inicial -, a prova de tal fato lhe competia, e, não se 

repara dano hipotético ou não comprovado. Ou seja, sobre o ponto, falhou 

a reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se 

desincumbindo do ônus que lhe competia a teor do que dispõe o art. 373, 

inc. I do CPC. Sobre os danos extrapatrimoniais arguidos, por sua vez, é 

evidente que os equipamentos danificados são essenciais para a 

viabilização de condições mínimas de moradia, de modo que sua “queima”, 

agravada pela recusa da reclamada na resolução administrativa atingiu a 

esfera íntima da autora, o que enseja também o dever de indenizar. No 

respeito ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de 

que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser 

irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o 

quantum pleiteado na inicial para a verba se mostra exorbitante, mas que a 

monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por outro lado, denota 

razoabilidade e deve ser capaz de atingir seus fins. Por conseguinte, de 

rigor a procedência para condenar a parte reclamada ao pagamento dos 

valores narrados na inicial a título de reparação por danos materiais 

sofridos, pagando pelos danos aos aparelhos eletrodomésticos, bem 

como compensar pelo dano moral sofrido, tudo devido por sua 

inadimplência contratual. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por LOYNE BORGES ANDRADE em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, para o fim de: A) CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 727,90 (setecentos e 

vinte e sete reais e noventa centavos) a título de indenização por danos 

materiais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC. a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação; B) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais 

enfrentados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste 

arbitramento (Súmula 362 do e. STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Neste grau de 

jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei 

9.099/95). Sentença publicada e registrada pelo PJE 2.0. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-46.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000031-46.2018.8.11.0048. REQUERENTE: SIMONE LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório minucioso 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 NCPC. 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 pelo rito 

sumaríssimo proposta por SIMONE LUIS DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. visando reparação por danos que 

alega ter sofrido em razão de ato ilícito perpetrado pelo reclamado. 

Fundamento e Decido. De início, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir, sob a legação de ausência de requerimento administrativo, tendo em 

vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. 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 NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da autora apresentado com a inicial 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 desconhece 

qualquer origem do débito, que ensejou a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$91,13. No presente caso, em 

pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita a 

fundamentar responsabilização por danos, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento idôneo 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. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização 

das inscrições pela parte ré. Por sua vez, 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. 

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. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 3 0 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 8  e 

100032-31.2018.8.11.0048). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 
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NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e dos débitos é medida que se impõe. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, se encontram em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo 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, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000032-31.2018.8.11.0048. REQUERENTE: SIMONE LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório minucioso 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 NCPC. 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 pelo rito sumaríssimo 

proposta por SIMONE LUIS DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

S.A. visando reparação por danos que alega ter sofrido em razão de ato 

ilícito perpetrado pelo reclamado. Fundamento e Decido. PRELIMINARES De 

início, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte 

demandada, ante a alegação de ausência de documentos indispensáveis 

a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista que os documentos trazidos nos autos apresentam 

informações verossímeis e, aliás, eventual ausência de tal documento não 

prejudicaria a análise de mérito, mas tão somente a comprovação do 

direito material objeto da ação. 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 NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

da autora apresentado com a inicial 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 desconhece qualquer origem do débito, 

que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$109,95. No presente caso, em pese a parte reclamada 

tenha afirmado a ausência de conduta ilícita a fundamentar 

responsabilização por danos, 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. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe extrato dos órgãos de proteção 

ao credito, demonstrando a realização das inscrições pela parte ré. Por 

sua vez, 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. 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 
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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. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 3 0 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 8  e 

100031-46.2018.8.11.0048). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei). Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e dos débitos é medida que se impõe. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, se encontram em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo 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, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000030-61.2018.8.11.0048. REQUERENTE: SIMONE LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

minucioso 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 NCPC. 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 pelo rito sumaríssimo 

proposta por SIMONE LUIS DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. visando reparação por danos que alega ter sofrido em 

razão de ato ilícito perpetrado pelo reclamado. 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. Decido. 

PRELIMINARES De início, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

sob a legação de ausência de requerimento administrativo, tendo em vista 

a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. No mesmo 

sentido, rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, 

tendo em vista que as reclamações ajuizadas versam sobre débitos e 

contratos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas demandas são 

diversos, não havendo comunhão de pedido ou causa de pedir em tais 

demandas. 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 
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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 NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

da autora apresentado com a inicial 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 desconhece qualquer origem dos 

débitos, que ensejaram as inscrições de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$118,42 e R$67,52. No presente caso, 

em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita a 

fundamentar responsabilização por danos, 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. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização 

das inscrições pela parte ré. Por sua vez, 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. 

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. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 3 1 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 8  e 

100032-31.2018.8.11.0048). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e dos débitos é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, se encontram em discussão judicial e são 

posteriores. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo apontamento 

restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigíveis os débitos discutidos 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, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 
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o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62088 Nr: 778-97.2013.811.0109

 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: NEUSA COPATTI LAMUNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se a controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento 

de sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos 

cálculos.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 12 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48637 Nr: 462-89.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GENEROSO, ALEXANDRO DAMBRÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 SENTENÇA

Dispensado relatório, nos termos do art.38, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação Penal, promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática do crime previsto no artigo 121 §3º do Código Penal e art.310 do 

Código de Transito Brasileiro, perpetrado em tese por ALEXANDRE 

DAMBROS e CELSO GENEROSO.

Em manifestação à fl. 136, Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade dos réus, em face da ocorrência da prescrição.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

A presente Ação foi interposta para apuração do crime previsto no artigo 

121 §3º do Código Penal e art.310 do Código de Transito Brasileiro, porém, 

verifica-se nos autos que, do recebimento da denúncia 18/08/2010, até a 

presente data, já se transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem que 

houvesse causa de interrupção da prescrição.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107, inciso IV e 109, 

V, IV, ambos do Código Penal, está prescrita a pretensão punitiva estatal, 

motivo pelo qual, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos indiciados 

ALEXANDRE DAMBROS e CELSO GENEROSO, pelo crime descrito no 

artigo 121 §3º do Código Penal e art.310 do Código de Transito Brasileiro.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 12 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49835 Nr: 371-62.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON HILÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal para apurar a prática do crime previsto no artigo 

310 do Código de Transito Brasileiro, em desfavor de NILTON HILÁRIO.

Em manifestação à fl. 134, o Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade do acusado, em face da ocorrência da prescrição retroativa.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a prescrição retroativa leva em consideração a pena 

em concreto e neste caso o réu foi condenado a 06 (seis) meses de 

detenção, a pretensão punitiva se extingue retroativamente no prazo de 

03 anos, conforme o previsto no art. 109, V, do CP.

Desta forma, considerando a data de recebimento da denúncia, no dia 

07/08/2012, até a publicação da sentença transcorreu período superior a 

03 anos, estando, assim, extinta a punibilidade do acusado.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107 do Código Penal, 

está prescrita a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado NILTON HILÁRIO.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 12 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48748 Nr: 573-73.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGINALDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B, 

Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

REGINALDO GONÇALVES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos 

à (fls. 159/162).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49202 Nr: 1027-53.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MERLIN SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Pois bem, em análise ao que consta nos autos, verifica que a 

executada devidamente citada/intimada para efetuar o pagamento dos 
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débitos informados em exordial, manteve-se inerte (fl.22-v/23).Realizado 

tentativa de bloqueio via bacenjud (fl.40), restou infrutífero.É a síntese do 

necessário.DECIDO.Do que consta nos autos, verifica-se que executada 

intimada a efetuar o pagamento do débito, manteve-se silente (fl.23).Ainda, 

restou infrutífera a penhora online, por estas razões, a exequente através 

da manifestação às fls. 42/43 dos autos, requer o deferimento e a 

expedição de ordem para que através das operadoras/administradoras de 

cartão de crédito, retenham ativos financeiros a serem repassados à 

executada.Pois bem, verifico a plausividade do pedido, uma vez que a 

executada ciente do débito, não manifestou nos autos a intenção de 

efetuar o pagamento. Somado a isso, visualizo o direito do exequente em 

receber seu crédito.Destarte, a presente decisão encontra guarita nos 

recentes julgados sobre o tema, que possibilita a penhora de crédito 

perante as operadoras de cartão, vejamos:(...)Partindo disso, DEFIRO o 

requerimento à fl.42, contudo, na proporção de 10% sob os valores 

recebíveis. Assim, proceda-se junto às administradoras de cartões de 

crédito indicadas às fls.42/43 (Credicard, Mastercard, Banco Bradesco 

Cartões e Visa), a respectiva penhora.Sendo o caso, oficiem-se as 

respectivas, para que retenham os valores na proporção de 10% (dez) 

sobre saldo, devendo, por conseguinte, remeter as quantias respectivas 

para a conta única do Tribunal de Justiça de Mato Grasso. Ademais, 

cumprida a determinação acima, sendo ela positiva, intime-se a executada 

para que, querendo, interponha embargos no prazo legal.Certifique a 

tempestividade. Após, com embargos, vista a parte exequente.Não 

havendo a interposição do respectivo, certifique-se, volte concluso para 

análise dos demais pedidos às fls.43.CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 12 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50046 Nr: 583-83.2011.811.0109

 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): DENILSON MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 Vistos etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Em audiência, o autor do fato aceitou a proposta suspensão condicional 

do processo feita pelo representante do Ministério Público, fl. 56/56v.

À fl. 81 a Secretaria noticiou o cumprimento integral das condições, sendo 

este motivo de extinção de punibilidade.

Desta forma, ante o cumprimento da suspensão condicional do processo, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Denilson Moura, no que concerne ao 

fato constante destes autos, de acordo com o artigo 84, parágrafo único, 

da Lei 9099/95.

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor (artigo 965, da CNGC), aos 

Institutos de Identificação Nacional e Estadual para fins do artigo 76 §§ 4° 

e 6° da Lei 9.099/95 (item 966, da CNGC), à Delegacia de Polícia local 

(artigo 974, IV, da CNGC) e ao INFOSEG (artigo 1.453, da CNGC).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 12 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 04/2018-DF - A Excelentíssima Senhora Doutora SUELEN 

BARIZON, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 

Matupá, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27.07.2016, torna 

pública, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Fisioterapia, 

Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

* O Edital n° 04/2018-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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74606 Nr: 1293-53.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdN, MPDEDMG, FDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 1128-11.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO DOS SANTOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR LEANDRO DAMASCENO, APARICIO 

DIVINO DAMASCENO, DOMINGAS LEANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): FERNANDA DE 

FREITAS ROSA - OAB:9.028-B/MT, para que efetue o preparo da Carta 

Precatória à Comarca de SINOP/MT para cumprimento do Mandado de 

CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 264-36.2016.811.0111

 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): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte REQUERENTE, Dr(ª): 

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL - OAB:13578/A, para manifestar-se 

quanto a certidão do oficial de justiça juntada em 23/11/2018, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64788 Nr: 2545-62.2016.811.0111

 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): JEFERSON HENRIQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63332 Nr: 1756-63.2016.811.0111

 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): DIEGO CUSTÓDIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação/busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69682 Nr: 2561-79.2017.811.0111

 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 Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, DR. CELSO 

MARCON - OAB:11340-A/MT, DR. FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17.300-B/MT, para manifestar-se sobre a certidão do oficial de 

justiça juntada em 16/12/2018, para que no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77972 Nr: 2975-43.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Lemes Neri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 2975-43.2018.811.0111.

Código Apolo nº 77972.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 14h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42185 Nr: 2266-67.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Gonçalves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 11.04.2019, às 15h20mim, 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):

 Cod. Proc.: 47013 Nr: 2009-71.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clary Katiane Mendes 

Campos - OAB:21281/O, RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES - OAB:21349/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o patrono do reeducando para manifestar acerca 

do cálculo de pena de Ref: 92, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55762 Nr: 935-11.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Confecções Barreto Ltda - ME- 

Jeans e Cia., Amilton Barreto dos Reis, Maria Aparecida de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias,manifestar da diligência parcialmente negativa, bem como do 

requerimento de complementação de diligência (Ref.30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 349-03.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Altemir Lopes da Silva, Donizete 

Aparecido Nunes da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias,manifestar da diligência negativa (Ref. 29).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45857 Nr: 1538-55.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C G de Rezende - EPP, Rogério César 

Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para efetuar a complementação 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme requerido na Ref. 58, bem 

como se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa 

(Ref. 58).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48874 Nr: 561-29.2015.811.0030

 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: Elina Delfina Pereira Silva, Elisa Maria Partotski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 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): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40127 Nr: 1835-67.2011.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Souza Teles, Lurdivino pedro Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de medida cautelar de protesto proposta pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Wilson de Souza Teles e Lurdivino Pedro Xavier, ambos 

qualificados nos autos.

 À fl. 47 foi determinada a notificação dos requeridos.

 O requerido Lurdivino Pedro Xavier foi notificado, à fl. 52.

À fl. 147, foi determinada a intimação da parte autora para prosseguimento 

do feito.

 À fl. 151, a requerente juntou aos autos substabelecimento.

 Às fls. 153/154, requereu a reserva de honorários.

 O patrono da parte autora, à fl. 159, manifestou pela concordância com a 

reserva de honorários.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente, destaco que, de acordo com a jurisprudência, a ação de 

protesto é um exemplo de notificação e de 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 (STJ - 

RMS 11.107/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 08.02.2000).

No caso dos autos, o autor busca a notificação dos requeridos para que 

seja suspenso o prazo prescricional.

 O segundo requerido foi devidamente notificado, contudo, não há nos 

autos informação a respeito da notificação do primeiro requerido.

 Neste aspecto, observo que a ação tramita há mais de 07 (sete) anos e 

até o momento não alcançou o resultado final por desídia da parte autora, 

senão vejamos:

 Em 12.11.2014, à fl. 140, a autora requereu a expedição de carta 

precatória para tentativa de localização do primeiro requerido.

 O pedido foi deferido em 08.05.2015, à fl. 141. Os autos foram 

impulsionados para que a requerente procedesse com o recolhimento das 

custas, à fl. 144.

Em 21.05.2015, à fl. 144, a autora requereu dilação de prazo.

 Em 14.01.2016, à fl. 147, foi determinada a intimação da requerente para 

proceder com o regular andamento do processo, sob pena de extinção.

 Em 19.01.2016, à fl. 151, juntou aos autos substabelecimento, não 

manifestando quanto ao andamento do processo, o qual já aguardava há 

mais de 06 (seis) meses para o pagamento das custas.

 Os antigos patronos do autor requereram a reserva dos honorários 

sucumbenciais, à fl. 53. A autora em 23.09.2016, manifestou pela 

concordância do pleito de seus antigos patronos.

 Conforme se verifica, o processo aguarda há mais de 03 (três) anos para 

que a autora proceda com o pagamento das custas da expedição da carta 

precatória, contudo a requerente até o momento não cumpriu com o seu 

dever, cingindo-se em requerer dilações, juntar substabelecimentos ou 

manifestar em relação a reserva de honorários sucumbenciais.

 Ademais, é dos autos que a autora foi intimada para cumprir com o seu 

ônus em 14.01.2016, sob pena de extinção do processo, contudo 

quedou-se inerte. Assim, a medida a ser imposta é a extinção do processo 

pelo abandono.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento de custas e taxas judiciárias 

remanescentes, caso haja.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8718 Nr: 108-41.2009.811.0031

 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: MPE, MDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS, VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6105, José Carlos Pereira - OAB:11.810

 Intimação do advogado(a) Jonas Rachid Murad Filho, para devolução dos 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5505 Nr: 19-57.2005.811.0031

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolmildo Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Augusto Ferres Shimit - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

Advogado - OAB:6105

 Intimação do advogado(a) Jonas Rachid Murad Filho, para devolução dos 
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autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41597 Nr: 1437-10.2017.811.0031

 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: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venina Antônia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PÚBLICAÇÃO PARA SER 

PÚBLICADO 03(TRES) VEZES, COM INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS. 

PRAZO: 10 DIAS AUTOS N.º 1437-10.2017.811.0031-Cód. 41597 ESPÉCIE: 

Tutela e CuratelaCURADORA: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira 

PARTE RÉQUERIDA: Venina Antônia da SilvaINTERDITADO :Venina Antônia 

da Silva, Cpf: 74335448104, Rg: 20657374 SSP MT Filiação:, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Professora Laurdete Martins, N. 55, Bairro: Cohab Santo 

Antônio, Cidade: Nortelândia-MT. Causa de Interdição e Limites da 

Curatela: O interditado é portador de (retardo mental grave)

-Comprometimento físico e mental, que a inabilita de reger sua pessoa 

como assumir atividades laborativas de administrar seus bens, posto que 

o mesmo é absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada a praticar 

todos os atos da vida civil em nome do interditado. 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, Bethânia Maximiana de Souza(Técnico 

Judiial), digitei.

Nortelândia - MT, 14 de dezembro de 2018. Taiza Ormond 

Granja.Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62503 Nr: 1774-79.2018.811.0090

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA LEITIS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 

TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ - MT, JUÍZO 

DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAGNO 

ZARPELLON - OAB:25838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a emenda a inicial a fim de incluir no polo ativo da demanda 

DEBORAH LEITIS BARBOSA, RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS e 

SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI, procedam-se com as devidas 

inclusões e alterações no sistema Apolo.

Notifique-se a parte requerida para impugnar a dúvida, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 198, inciso III, da Lei 6.015/73 e art. 1.181, 

inciso III, da CNGCE.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Caso apresentada impugnação com os documentos que o interessado 

apresentar, dê-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 200 da Lei 

6.015/73 e art. 1.182 da CNGCE).

Não havendo impugnação, venham-me os autos conclusos para sentença, 

nos termos dos art. 199 da Lei 6.015/73 e art. 1.181, inciso V, da CNGCE.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 764-97.2018.811.0090

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de medida de proteção em favor do menor ADRYAN 

FELLIPE THIEL DE SOUZA, um vez que se encontravam em situação de 

risco, em razão da conduta da genitora.

 O ente ministerial manifestou-se pelo declínio da competência para a 

Comarca de Alta Floresta, uma vez que o menor lá está residindo com o 

genitor.

 II - FUNDAMENTAÇÃO

Razão assiste ao Ministério Público.

 Não obstante a perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do NCPC, 

considerando-se a inteligência e arquitetura das disposições previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente a proteção integral e 

prioritária, o interesse superior da criança e do adolescente e a 

proporcionalidade, a facilitar a busca, o reconhecimento e a efetiva 

aplicação de seus direitos, a remessa dos autos à Comarca de Alta 

Floresta é medida que melhor propiciará o alcance destas finalidade, pois 

que lá o menor está residindo com seu genitor.

Daí porque aquela jurisdição (Alta Floresta) atrai a competência deste feito 

a autorizar a excepcional remessa dos autos para a comarca em que 

residente o(a) detentor(a) da guarda do(a) menor.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Comarca de Alta Floresta, 

nos termos do art. 147, incisos I e II, da Lei 8.069/90.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Intimem-se as partes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Remetam-se os autos à Comarca de Alta Floresta com as nossas 

homenagens.

Proceda-se às anotações e baixas necessárias, observando-se em tudo 

a novel CNGC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 10h21 do dia 14/12/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-51.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA DE FREITAS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000074-51.2018.8.11.0090. REQUERENTE: DIEGO SILVA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 
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corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 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 na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré 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.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, o Juizado Especial e da Fazenda Pública da 

Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano 

moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Estelionato Art. 171 

- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da preliminar A arguição preliminar para indeferimento da 

petição inicial formulada pela parte ré resta prejudicada com o exame do 

mérito como se verá. II.3 - 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. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 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) foi/é 

sua cliente, notadamente porque contratou dois empréstimos financeiros 

em 29/07/2015 e 17/08/2015 nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

e R$ 1.286,00 (um mil, duzentos e oitenta e seis reais), os quais foram 
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depositados nas mesmas datas das contratações na conta corrente da 

parte autora de n.º 600256-0, mantida na Agência 0457, do Banco 

Bradesco, consoante o extrato bancário acostado pela parte ré no Num. 

13804333 - Pág. 1, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 

440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 1º e art. 3º e §§ da 

Resolução 3.694/09 alterada pelas Resoluções 4.283/13 e 4.479/16 do 

Banco Central do Brasil: Art. 1º As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na 

contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar: 

I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às 

necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários; II - a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos 

serviços prestados; III - a prestação das informações necessárias à livre 

escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, 

explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou 

ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de 

operações e na prestação de serviços; IV - o fornecimento tempestivo ao 

cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros 

documentos relativos a operações e a serviços; V - a utilização de 

redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da 

operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do 

conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, 

locais e demais condições; VI - a possibilidade de tempestivo 

cancelamento de contratos; VII - a formalização de título adequado 

estipulando direitos e obrigações para abertura, utilização e manutenção 

de conta de pagamento pós-paga; VIII - o encaminhamento de instrumento 

de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação 

somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização; e IX 

- a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou 

transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas 

situações em que o serviço de pagamento envolver instituições 

participantes de diferentes arranjos de pagamento. Parágrafo único. Para 

fins do cumprimento do disposto no inciso III, no caso de abertura de conta 

de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também 

prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras 

básicas, os riscos existentes, os procedimentos para contratação e para 

rescisão, as medidas de segurança, inclusive em caso de perda, furto ou 

roubo de credenciais, e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente 

de seus dados cadastrais.” “Art. 3º É vedado às instituições referidas no 

art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e usuários de seus produtos e 

serviços, o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive 

guichês de caixa, MESMO NA HIPÓTESE DE OFERECER ATENDIMENTO 

ALTERNATIVO OU ELETRÔNICO. § 1º O DISPOSTO NO CAPUT NÃO SE 

APLICA ÀS DEPENDÊNCIAS EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICAS nem à 

prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de 

contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento 

exclusivamente eletrônicos. § 2º A OPÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR MEIOS ALTERNATIVOS AOS CONVENCIONAIS É 

ADMITIDA desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, em face 

dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 

informá-los dos riscos existentes. § 3º As instituições devem divulgar, em 

suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde seus 

produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, informações 

relativas às situações que impossibilitem a realização de pagamentos ou 

de recebimentos nos canais de atendimento existentes, A EXEMPLO DOS 

CONTRATOS OU CONVÊNIOS QUE PREVEJAM CANAIS DE ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICOS, dos boletos de pagamento vencidos ou 

fora do padrão, bem como dos pagamentos com cheque.” (sem destaques 

no original). Outrossim, tais instituições financeiras são constantemente 

fiscalizadas pelo citado Banco Central do Brasil, na autorização do art. 10, 

inciso IX, da Lei 4.595/64: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco 

Central da República do Brasil: IX - Exercer a fiscalização das instituições 

financeiras e aplicar as penalidades previstas;” Não obstante a prova 

documental, na audiência de conciliação realizada em 19/06/2018 (Num. 

14268778 - Pág. 1/2), a parte autora confidenciou ter contraído 

empréstimo bancário com aquela na Cidade de Ji-Paraná/RO, consoante o 

extrato bancário acostado pela parte ré no Num. 13804333 - Pág. 1, tudo 

em MANIFESTA DISCREPÂNCIA com a petição inicial: “(...) Ao questionar o 

autor ele informou que possuía conta com o banco Bradesco na cidade de 

Ji Paraná - Rondônia e que contraiu empréstimo na boca do caixa no valor 

aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) tendo pago somente uma 

parcela. Ainda informou que a intenção da presente ação foi renegociar o 

débito com o banco com a redução dos juros cobrados, pois entende que 

são abusivos, o autor não sabe os pedidos que foram narrados na petição 

inicial, mas acredita que seja juros abusivos. (...)” (sic). Assim, vê-se que 

a presente demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no 

item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque a advogada Dra. 

Natalia Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta Floresta, tendo escritório 

profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. Segundo porque a referida 

advogada tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova Canaã do 

Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, Sorriso 50 e 

Água Boa 12, com potencial de ostentar petições iniciais idênticas a esta, 

formuladas de modo genérico no âmbito de relações de consumo e 

despidas de lastro probatório mínimo, nem mesmo de 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, distante apenas 50 km (cinquenta quilômetros) de Nova Canaã 

do Norte. Terceiro porque em outras ações em trâmite nesta Comarca, 

propostas pela referida advogada, reconheceu-se a má-fé da postulação 

com condenação EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de 

má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14267817 - Pág. 1/2. Sétimo porque houve 
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a propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia 

resolução administrativa. 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, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada pela parte ré a 

contratação pela parte autora dos empréstimos bancários, o que 

confessada por esta (parte autora) na audiência de conciliação, o que em 

MANIFESTA CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por 

haver: a) pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade 

dos fatos; e c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção 

do art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no 

cadastro de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar por aquela (parte ré). Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de 

Num. 13096848 - Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento, de forma 

constrangedora, que seu nome consta indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, cuja restrição de origem do Réu, entretanto, o Autor 

desconhece a dívida, pois jamais utilizou os serviços do Réu.” (sic), bem 

como do pedido do item d: “d) ao final seja a ação julgada totalmente 

procedente, e declarando inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a 

devida retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como condenar o Réu ao pagamento, a título de indenização por danos 

morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (sic), 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, atribuída em R$ 11.207,94 (onze 

mil, duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos), considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Alfim, 

ressaltamos que casos ordinários são tratados ordinariamente, casos 

excepcionais são tratados excepcionalmente, em observância à máxima 

aristotélica e à coesão do ordenamento jurídico. Vale dizer, a parte autora 

ao fazer valer uma inverdade arcará com todos os consectários legais de 

sua conduta, nada resvalando no advogado que contratou, como não 

poderia ser diferente. Porém, quando há indícios de captação de cliente e 

indução ou manutenção em erro da própria parte autora, a interpretação 

deve ser excepcional pela gravidade da conduta do profissional, o que 

requer a atuação excepcional para se reprimir o abuso. Não se olvida de 

que o advogado goza da garantia de, em caso de litigância de má-fé, ser 

processado em ação própria, o que a observar o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. 

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência de tal norma deve se 

dar para os casos ordinários. Em casos excepcionais, como este, a 

tratativa deve ser outra. Primeiro porque se ilude a parte autora ao fazer 

crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos fornecedores a inserção do 

nome dela em cadastro de inadimplentes sem ao menos se advertir das 

graves consequências a que sujeita ao se levar inverdades perante o 

Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores antiéticos, influenciando 

negativamente pessoas humildes e de pouco conhecimento, corruptelas 

que vão se disseminando no espectro social e ganham dimensão nacional 

pelo efeito contágio (teoria do condicionamento operante), como é o caso 

da indústria do dano moral (quando a pessoa percebe o familiar, o vizinho, 

o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela naturalmente adere à conduta 

pelo aprendizado por associação, principalmente em tempos de crise 

econômica com desemprego na casa dos 13,1% a 11,9%, ocupando o 

Brasil a 10ª posição do ranking dos países mais desiguais, não obstante 

seja a 9ª economia do mundo, segundo dados de 2017 da Organização 

das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional). Terceiro porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam. Quarto porque induz a erro o magistrado e 

utiliza a chancela do Poder Judiciário para a prática de atos criminosos. 

Quinto porque as partes autoras, pessoas humildes que são, além de 

possivelmente vítimas de estelionato, acabam ainda condenadas por 

litigância de má-fé, custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Sexto, e talvez o mais importante, porque as ações 

fraudulentas são arquitetadas pelos advogados por iniciativa exclusiva, as 

quais, embora intentadas em nome da parte autora, mascaram, em 

verdade, um pedido que na verdade são deles, advogados. Acredita-se 

fielmente que a OAB/MT defenda a atuação proba, legítima e ética por 

parte de seus filiados, lembrando da nocividade das fraudes que são 

intentadas em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a prejudicar 

sobretudo a população e a própria classe da advocacia, que se depara 

com uma avalanche de ações inidôneas sendo julgadas em detrimento das 

legítimas. Daí porque a multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, 

não sendo justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal 

condenação, na autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “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. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” 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, prejudicada a 

arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 11.207,94 (onze 

mil, duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos), o que perfaz o 

montante de R$ 1.120,79 (um mil, cento e vinte reais e noventa e quatro 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS 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 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, 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 E A SEU(UA) 

ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, 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 
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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. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “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: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

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. Nova Canaã do Norte, 13 de 

dezembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ANGELICA FOGACA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000062-37.2018.8.11.0090 REQUERENTE: ANGELICA FOGACA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 
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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 na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré 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.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, o Juizado Especial e da Fazenda Pública da 

Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano 

moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Estelionato Art. 171 

- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.3 - 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. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 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) 

foi/é sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de inúmeras 

faturas de consumo dos anos de 2013 e 2014 referente à conta 

2117373316 do telefone (66) 9 9611-8617, na autorização do art. 225 do 

Código Civil c.c. os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções 

fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, 

quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de 

coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, 

não lhes impugnar a exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante 

do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso 

ao seu teor.” “Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos 

produzidos e conservados com a observância da legislação específica.” 

Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se 

considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive 

com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da 

Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve 

entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de 

Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, 

juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado 

ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 

1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por 

meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, 

por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os 

documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda aparentemente se enquadra na hipótese delineada no item “II.1 - 

Da indústria do dano moral”. Primeiro porque a advogada Dra. Natalia 

Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta Floresta, tendo escritório 

profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. Segundo porque a referida 
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advogada tem centenas de ações tramitando perante diversos Juizados 

Especiais deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova Canaã do 

Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, Sorriso 50 e 

Água Boa 12, com potencial de ostentar petições iniciais idênticas a esta, 

formuladas de modo genérico no âmbito de relações de consumo e 

despidas de lastro probatório mínimo, nem mesmo de 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, distante apenas 50 km (cinquenta quilômetros) de Nova Canaã 

do Norte. Terceiro porque em outras ações em trâmite nesta Comarca, 

propostas pela referida advogada, reconheceu-se a má-fé da postulação 

com condenação EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de 

má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14267817 - Pág. 1/2. Sétimo porque houve 

a propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia 

resolução administrativa. 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, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada pela parte ré a 

contratação pela parte autora dos empréstimos bancários, o que 

confessada por esta (parte autora) na audiência de conciliação, o que em 

MANIFESTA CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por 

haver: a) pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade 

dos fatos; e c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção 

do art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no 

cadastro de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar por aquela (parte ré). Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de 

Num. 13096848 - Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento, de forma 

constrangedora, que seu nome consta indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, cuja restrição de origem do Réu, entretanto, o Autor 

desconhece a dívida, pois jamais utilizou os serviços do Réu.” (sic), bem 

como do pedido do item d: “d) ao final seja a ação julgada totalmente 

procedente, e declarando inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a 

devida retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como condenar o Réu ao pagamento, a título de indenização por danos 

morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (sic), 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, atribuída em R$ 10.264,33 (dez 

mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. Alfim, ressaltamos que casos ordinários são tratados 

ordinariamente, casos excepcionais são tratados excepcionalmente, em 

observância à máxima aristotélica e à coesão do ordenamento jurídico. 

Vale dizer, a parte autora ao fazer valer uma inverdade arcará com todos 

os consectários legais de sua conduta, nada resvalando no advogado que 

contratou, como não poderia ser diferente. Porém, quando há indícios de 

captação de cliente e indução ou manutenção em erro da própria parte 

autora, a interpretação deve ser excepcional pela gravidade da conduta 

do profissional, o que requer a atuação excepcional para se reprimir o 

abuso. Não se olvida de que o advogado goza da garantia de, em caso de 

litigância de má-fé, ser processado em ação própria, o que a observar o 

contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da 

Lei 8.906/94: “Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no 

exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em 

caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com 

seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o 

que será apurado em ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência 

de tal norma deve se dar para os casos ordinários. Em casos 

excepcionais, como este, a tratativa deve ser outra. Primeiro porque se 

ilude a parte autora ao fazer crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos 

fornecedores a inserção do nome dela em cadastro de inadimplentes sem 

ao menos se advertir das graves consequências a que sujeita ao se levar 

inverdades perante o Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores 

antiéticos, influenciando negativamente pessoas humildes e de pouco 

conhecimento, corruptelas que vão se disseminando no espectro social e 

ganham dimensão nacional pelo efeito contágio (teoria do condicionamento 

operante), como é o caso da indústria do dano moral (quando a pessoa 

percebe o familiar, o vizinho, o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela 

naturalmente adere à conduta pelo aprendizado por associação, 

principalmente em tempos de crise econômica com desemprego na casa 

dos 13,1% a 11,9%, ocupando o Brasil a 10ª posição do ranking dos 

países mais desiguais, não obstante seja a 9ª economia do mundo, 

segundo dados de 2017 da Organização das Nações Unidas e do Fundo 

Monetário Internacional). Terceiro porque tal conduta contribui para a 

morosidade da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam. 

Quarto porque induz a erro o magistrado e utiliza a chancela do Poder 

Judiciário para a prática de atos criminosos. Quinto porque as partes 

autoras, pessoas humildes que são, além de possivelmente vítimas de 

estelionato, acabam ainda condenadas por litigância de má-fé, custas, 

taxas, despesas processuais e honorários advocatícios. Sexto, e talvez o 

mais importante, porque as ações fraudulentas são arquitetadas pelos 

advogados por iniciativa exclusiva, as quais, embora intentadas em nome 

da parte autora, mascaram, em verdade, um pedido que na verdade são 

deles, advogados. Acredita-se fielmente que a OAB/MT defenda a 

atuação proba, legítima e ética por parte de seus filiados, lembrando da 

nocividade das fraudes que são intentadas em todas as comarcas do 

Estado de Mato Grosso, a prejudicar sobretudo a população e a própria 
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classe da advocacia, que se depara com uma avalanche de ações 

inidôneas sendo julgadas em detrimento das legítimas. Daí porque a multa 

deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo justo e razoável 

que apenas a parte autora arque com tal condenação, na autorização do 

art. 81, § 1º, do NCPC: “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. § 1º 

Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 

cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 

SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.” 

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, e REVOGO a liminar outrora deferida 

para RESTABELECER todas as negativações promovidas pela parte ré em 

desfavor da parte autora; b) CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.264,33 (dez 

mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), o que 

perfaz o montante de R$ 1.026,43 (um mil, vinte e seis reais e quarenta e 

três centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS 

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 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, 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 E A SEU(UA) 

ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, 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. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “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: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

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. Nova Canaã do Norte, 13 de 

dezembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78126 Nr: 1484-61.2018.811.0091

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givalter de Menezes Vasconcelos, John de Andrade 

Oliveira, Cristiane Martins dos Santos Andrade, Ilizer Mateus Baldin, Daniel 

de Menezes Vasconcelos, Edineuza Quintiliana de Vasconcelos, 

Leonardo Richieri Capelini, Jose Valdete Soares, Edmilson Pereira da Silva, 

Terezinha de Castro Soares, José Bardini, Gislaine Rosseti, Jone Vieira 

Neves, Sirley Alves Pardim Neves, Manoel Marcos Pires Moreira, José 

Denivaldo Barbosa da Silva, Everli Roman Ros, Marcia Aparecida Rosa, 

Leonilda Ramos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78126- Autos n. 1484-61.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 
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Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 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. Desta forma, intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, comprovar a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de 

custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil. Uma vez os autores desta oposição afirmam que a área 

de terras objeto de litígio nos autos principais (Cód. 77343) - a qual foi 

objeto de auto de constatação pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 72/77), que 

foi denominada de "Assentamento 10 de Maio" - é a mesma área de terras 

discutida nos autos dos processos (Cód. 73421,73422,73423 e 73424), 

denominada pelos autores desta oposição como "Comunidade e 

Assentamento São Pedro", esclareça, em igual prazo, se se trata da 

mesma área. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 7 de dezembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 555-48.2006.811.0091

 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: Everaldo José da Silva, Petronilia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 33183 - Autos n. 555-48.2006.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Verifico que a sentença transitou em julgado (fls. 236) sem a interposição 

de recurso pelas partes. . A partir daí, mesmo após o trânsito em julgado, 

uma petição foi protocolizada pelo requerido, solicitando a nomeação de 

profissional para o cumprimento da sentença. Ora, o processo tramitou 

regularmente e nunca houve discussão quanto à exata localização da 

área ou de sua extensão. Agora, com sentença já transitada em julgado, 

vem a parte requerer nomeação de perito para definir com exatidão a área 

a ser reintegrada, o que não merece acolhida. A notícia de que os autores 

estejam exercendo posse em área maior que a objeto do processo, além 

de destituída de qualquer prova concreta, é veiculada em sede inidônea 

para seu conhecimento e processamento. Nessa senda, noto que a 

conduta de se opor injustificadamente aos comandados judiciais viola 

frontalmente a boa-fé processual, mormente quando o pedido é destituído 

de fundamento, e cria embaraços a efetivação da decisão (art. 77, inc. II e 

IV, do CPC), caracterizando, inclusive, litigância de má-fé, ensejando, 

eventualmente, na responsabilidade da parte por dano processual (art. 79 

e 80, do CPC). Sendo assim, determino que o requerido se abstenha de 

criar qualquer embaraço ao cumprimento da sentença, especificamente 

em relação à área objeto do processo e mencionada na sentença, sob 

pena de aplicação de multa, nos termos do art. 77, § 2º e § 5º, do Código 

de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido desta decisão. Lado 

outro, considerando a petição de fls. 248/250, intime-se a parte autora 

para regularizá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

recebimento do pedido, uma vez que deverá ser instruída com as 

formalidades relativas ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 

524, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Após, 

voltem-me conclusos. Nova Monte Verde/MT, 10 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 910-24.2007.811.0091

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo José da Silva, Petronilia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 34858 - Autos n. 910-24.2007.811.0091. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Cautelar de Atentado movida por EVERALDO JOSÉ DA 

SILVA e PETRONILIA FERREIRA DA SILVA em face de ISAIAS CAETANO 

DA COSTA. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

conheço diretamente do pedido julgando a lide no estado e que se 

encontra, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Aos atos 

processuais já praticados, antes da vigência do novo Código, aplica-se o 

Código de Processo Civil de 1973, a teor do art. 14 do novo Código: Como 

acima exposto, somente existe atentado quando o ato praticado é capaz 

de inviabilizar a apuração da verdade dos fatos, o que, todavia, não 

ocorreu no caso dos autos. No caso em apreço a alegada alteração no 

imóvel não restou comprovada, sobretudo porque as fotos contidas no 

processo nada provam, uma vez que qualquer área de terras poderia ter 

sido fotografada. Ademais, ainda que houvesse alteração no local, noto 

que não houve demonstração prejuízo à marcha processual ou aos 

requerentes, tampouco a apuração da verdade, pois ao final a demanda 

possessória foi julgada procedente, tendo sido os autores reintegrados na 

posse do imóvel. Assim, ausente qualquer prejuízo aos autores no que 

tange à inovação das circunstâncias materiais relativas ao processo em 

então em curso, o pedido cautelar de atentado deve ser 

julgado improcedente.  Ante o exposto, por estes fundamentos e pelo mais 

que dos autos consta, julgo improcedente a ação cautelar de atentado, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Com o 

trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 1071-63.2009.811.0091

 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: Juraci Rodrigues Wantz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37957 - Autos n. 1071-63.2009.811.0091 DECISÃO Vistos etc. O 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS opôs embargos à 

execução / exceção de pré-executividade em face de JURACI 

RODRIGUES WANTZ alegando, em suma, excesso no cálculo apresentado 

pelo exequente. Por oportuno, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

contador judicial às fls. 114. Desta forma, havendo interesse no 

desmatamento dos honorários contratuais, indiquem, parte e o causídico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pormenorizadamente, os valores respectivos, 

decorrentes dos honorários advocatícios contratuais, sob pena, no caso 

de inércia, de pagamento integral à parte. Por fim, expeça-se Requisição 

de Pequeno Valor-RPV, 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 às fls. 114, diligenciando junto ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido. Ressalto, 

ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando, assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária. Expedida a RPV, e 

juntada aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da 

Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos 

valores devidos, proceda a Senhora Gestora com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados. Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. Devidamente cumprido o acima determinado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 13 de 
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dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72848 Nr: 499-29.2017.811.0091

 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: Sergio Lucio Trofino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria 

Rural por Idade com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por SÉRGIO 

LUCIO TROFINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. A prova oral não atesta com 

certeza esses requisitos. As provas documentais, por sua vez, remontam 

datas distantes (1976 e 1987), incompatíveis com o que se compreende 

por “efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento”. No mais, os contratos 

de compra e venda, por si sós, não são documentos dos quais se possa 

extrair o exercício de atividade rural em economia familiar. Assim, entendo 

que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida 

em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, não autorizam 

o deferimento do pleito formulado pela requerente. Portanto, o requerente 

não faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143, da Lei nº 

8.213/91, pois não restaram preenchidos os requisitos legais. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando 

suspensa a cobrança, pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça 

(art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30747 Nr: 404-53.2004.811.0091

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mitiko Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira Brito Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Impulsiono os autos para dar ciência as partes do retorno do processo à 

1ª Instância, bem como para requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-97.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA PANASSOL (REQUERENTE)

CLARA SZILAGYI PANASOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE Nº 

1000019-97.2018.8.11.0091 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS 

ORDINATÓRIOS Diante do decurso do prazo desde o protocolo da Petição 

de Acordo realizado entre as partes Requerentes e a Requerida 

denominada "DECOLAR.COM LTDA", impulsiono os autos para intimação 

da parte Requerente para informar nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se houve o cumprimento integral do acordo entabulado. 14 de 

dezembro de 2018 JAQUELINE ROMEIRA PACHECO

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16789 Nr: 20-76.2003.811.0107

 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: DIRCEU DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

MARI ADILMA ALVES DOS SANTOS, MARIA DILMA ALVES DOS SANTOS, 

LOREDI JULIANO DE OLIVEIRA, DANIEL CRISTIANO DE OLIVEIRA, NEUSA 

MARIA DE OLIVEIRA, DIRCEU ADRIEL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA, Alceu Campagnolo - Espólio, Maria Beth Campagnolo, LEONARDO 

AUGUSTO CAMPAGNOLO, RICARDO CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:MT/7679, FELIPE RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, JOSÉ 

FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014-MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes, para apresentar nos 

autos, no prazo de 15 dias, a Lei 800/2018, conforme decisão de fls. 277.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56853 Nr: 1185-41.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): sadi darcy land

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SADI DARCY LAND, Cpf: 52649610930, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,71 (Quinhentos e sete reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, 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. Sendo R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas.

 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, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 05 de novembro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 127-03.2015.811.0107
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Pernambuco - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAYTON SOUZA FARIAS, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,16 (Quinhentos e tres reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, 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. Sendo R$ 126,31 (cento e vinte e seis 

reais e trinta e um centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas.

 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, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 05 de novembro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60922 Nr: 1763-67.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA M. L. DE OLIVEIRA ME, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA M. L. DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 

04982347000219 e atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Cpf: 57021562934, 

brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,71 (Quinhentos e sete reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, 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. Sendo R$ 130,86 (cento e trinta reais e 

oitenta e seis centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas.

 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, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 05 de outubro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69169 Nr: 345-10.2010.811.0106

 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: Altino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Por Idade de Trabalhador Rural, 

proposta por Altino de Oliveira em face de Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS.

A inicial foi recebida às fls. 30/32.

Determinada às fls. 143 a intimação do requerente via DJE, este deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar (fls. 144). Em seguida, 

determinou-se a intimação pessoal do mesmo para requerer o que de 

direito, sob pena de arquivamento (fls. 150/151).

 A tentativa de localizar o requerente pessoalmente foi inexistosa, 

conforme se verifica às folhas 151/152.

 O requerido se manifestou pela extinção do processo (fl.153-verso).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Observa-se que o requerente não promoveu os atos que lhe competem 

para dar andamento ao feito mesmo o procurador tendo sido intimado nos 

autos para se manifestar e, considerando que não manteve o endereço 

atualizado, demonstrado seu desinteresse no deslinde da demanda.

Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Portanto, a extinção do processo, com base no artigo 485, III, do CPC, é a 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO o 

processo por não promover o autor os atos e diligências necessários, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC, sem julgamento de mérito e, por conseguinte, revogo a 

tutela de urgência (fls. 79-v).

II. Custas suspensas, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

III. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79855 Nr: 719-45.2018.811.0106

 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: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Oferecimento de Alimentos, ajuizada por MAURÍCIO 

CARDOSO DA SILVA em face de GIOVANA BARRETO DA SILVA, menor, 

representada por sua genitora, Efigênia Luzia Barreto Barbosa.

Em decisão inicial proferida por este juízo no dia 23/11/2018, foi 

determinada que a Equipe Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) 

desta Comarca, realiza-se no prazo de 05 dias, o Estudo Psicossocial do 

caso, informando, detalhadamente, as condições em que se encontram a 

adolescente e a requerida, bem como o requerente.

Pois bem.

Verifico que a Equipe Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) 

desta Comarca, informou que não foi possível realizar o cumprimento da 

ordem, em decorrência da falta de tempo hábil para realizar a carga física 

e leitura do processo, bem como para realização da averiguação in loco e 

elaboração do Relatório, solicitando um prazo maior para o cumprimento da 

ordem (fl.25).
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Diante dos fatos elencados acima e considerando que a audiência de 

conciliação esta agendada para o dia 31.01.2019, DEFIRO o pedido da 

Equipe Interprofissional e CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias para 

realização do Relatório.

CUMPRA-SE com as demais determinações contidas na decisão de fls. 

16/16-verso, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79122 Nr: 359-13.2018.811.0106

 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: VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de fls. 14/14-verso e a juntada do endereço 

(fls.16/17), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de MARÇO de 

2019, às 13h00min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação FICA a requerida 

intimada para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

Proceda com a tentativa de citação da requerida em ambos os endereços 

apresentados às fl.16/17.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 20-54.2018.811.0106

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Maria de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de fls. 50 e a apresentação de novo endereço 

(fls.54), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de FEVEREIRO 

de 2019, às 15h30min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação FICA a requerida 

intimada para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80153 Nr: 857-12.2018.811.0106

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGAF, MFdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto no art. 

694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 

de MARÇO de 2019, às 13h00min (MT), ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDOO requerido 

deverá ser citado acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

defensor, para comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º 

CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e 

em sendo apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte 

autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação, importará 

a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do 

CPC).Ciência ao Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80200 Nr: 880-55.2018.811.0106

 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: Leila Aparecida Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo da 

Vara Única de NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Novo São Joaquim/MT, devendo ser efetivada a remessa dos autos.II. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80201 Nr: 881-40.2018.811.0106

 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: Donizete Augusto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo da 

Vara Única de NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Novo São Joaquim/MT, devendo ser efetivada a remessa dos autos.II. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80199 Nr: 879-70.2018.811.0106

 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: Sara Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo da 

Vara Única de NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Novo São Joaquim/MT, devendo ser efetivada a remessa dos autos.II. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80022 Nr: 783-55.2018.811.0106

 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: Angelina Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo da 

Vara Única de NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Novo São Joaquim/MT, devendo ser efetivada a remessa dos autos.II. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80202 Nr: 882-25.2018.811.0106

 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: Maria Aparecida da Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo da 

Vara Única de NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Novo São Joaquim/MT, devendo ser efetivada a remessa dos autos.II. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79174 Nr: 387-78.2018.811.0106

 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: PEDRO BASÍLIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido veiculado na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, Pedro 

Basílio de Souza, o benefício previdenciário de pensão por morte, nos 

termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde 28/05/2013.Reconheço a prescrição 

das parcelas vencidas do período compreendido entre a data do óbito, 

25.12.1994 (fl.19-v), até os cinco anos anteriores à propositura da ação. 

A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos termos do 

art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, da 

Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79677 Nr: 635-44.2018.811.0106

 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: Mivalda Inacia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. Mivalda Inacia de Araujo, na base de um salário mínimo 

mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do indeferimento administrativo 

23.03.2018, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A correção 

monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos termos do art. 41-A na 

Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria do Min. 

Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos 

Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data. Isento o INSS 

das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 633-74.2018.811.0106

 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: Geralda Neves da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71522 Nr: 833-57.2013.811.0106

 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
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 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Maringá Ltda, Antenor Santos 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:PR 82.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:MT 8.745/B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900/O

 Trata-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

proposta por A Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S/A em 

face de Agropecuária Maringá Ltda e Antenor Santos Alves, partes 

qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de folhas 21/136.

A liminar de imissão na posse foi deferida, ante o depósito do valor 

ofertado em juízo (fl. 167).

A requerida Agropecuária Maringá Ltda apresentou contestação, 

aduzindo como preliminar a ilegitimidade passiva do requerido Antenor 

Santos Alves, uma vez que, conforme matrícula atualizada do imóvel, 

consta averbação 28 que houve incorporação da totalidade do imóvel à 

requerida Agropecuária Maringá Ltda, no mérito rogou pela condenação 

da autora na complementação dos valores que entende devidos (fl. 

239/246-v).

Foi apresentada impugnação pela autora, na qual refutou a tese da 

requerida sobre o valor da indenização, mas concordou com a exclusão 

do requerido Antenor Santos Alves (fl. 256-v).

Não houve nos autos a citação do requerido Antenor Santos Alves, tendo 

a parte autora solicitado a emissão de mandado de constatação na 

empresa requerida para tentativa de citação do requerido Antenor ou, 

subsidiariamente, a citação dele por edital.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

INDEFIRO os pedidos de folhas 278/278-v, diante da ilegitimidade passiva 

do requerido Antenor Santos Alves e, por conseguinte, apenas em 

relação a ele, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.

Transitada em julgado, exclua-se o nome do senhor Antenor Santos Alves 

da capa dos autos e do sistema Apolo.

Dando prosseguimento ao processo, determino a intimação das partes: A 

Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S/A e Agropecuária 

Maringá Ltda, para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem as demais 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Expirado o prazo, certifique-se, após voltem-me os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 783-31.2013.811.0106

 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: Waldemar Cunha, Idrosina Nogueira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramón Grego Carnero, Cláudia do Carmo 

Grego, Liliana Maria Grego Forneris, Maria Socorro Carnero Bellon de 

Crego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rober Caio Martins Ribeiro - 

OAB:MT 14404/O, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:MT 3022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, George Mutran Neto - OAB:MG 101023

 Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização Por Perdas e Danos e 

Dano Moral, com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela, promovida por 

Waldemar Cunha e Idrosina Nogueira Cunha, em face de José Ramon 

Crego Carnero, Claudia do Carmo Crego, Maria Socorro Carnero Bellon de 

Crego e Liliana Maria Crego Forneris.

As partes concordaram com a proposta elaborada pelo perito (fls. 485 e 

487), porém verifico que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

conforme decisões de fls.453 e 458/458-verso.

Ademais, o perito rogou pelo depósito antecipado da totalidade dos 

honorários, no valor de R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais).

 Assim, entendo necessária a intimação do perito Sr. Sebastião Teixeira da 

Silva, para que informe nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, se concorda 

com o depósito antecipado em Juízo no valor de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários, aguardando o restante para ser pago ao final do 

processo.

Com a resposta do perito, intimem-se as partes para que se manifestem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67108 Nr: 736-67.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Selma Valoes, Antonio Rubens Fagundes Pereira, 

Moacir Tortato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Guadagnin, Clarice Canzi 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025/O, Telmo Antonio Albech Rossatto - 

OAB:MT 2.844-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5.925/MT, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 Vistos.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA SELMA 

VALOES, ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA e MOACIR TORTATO 

em face de VALDECIR ANTÔNIO GAUADAGNIN e CLARICE CANZI 

GAUADAGNIN.

Os exequentes apresentaram o valor de avaliação (fls. 1384/1385) 

referente ao bem imóvel penhorada (250 hectares constante na Matrícula 

de nº 340 - fls.1311 e 1342), com fundamento no art. 871, IV, do CPC, 

juntando documentos para demonstração da cotação suscitada (fls. 

1389/1394-v).

Devidamente intimados para se manifestarem sobre o valor da avaliação 

(fls. 1405), os executados permaneceram silentes (fl. 1.407).

Desta feita, os exequentes pugnaram pela adjudicação da área 

penhorada.

Pois bem.

Como não houve impugnação dos executados em relação à avaliação 

apresentada, mesmo com a devida intimação, necessária a homologação 

da avaliação, bem como a intimação dos executados sobre o pedido de 

adjudicação do imóvel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de avaliação do bem penhorado 

(250 hectares constante na Matrícula de nº 340), conforme folha 

1384/1384-v.

Intimem-se os executados quanto pedido de adjudicação do imóvel 

penhorado, para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 876, §1°, c/c 877 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 20-54.2018.811.0106

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Maria de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77826 Nr: 821-04.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Costa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso (Código 80034).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 531-52.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damoaci Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se a tempestividade dos embargos, à luz do art. 

16 da Lei n° 6830/80.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80034 Nr: 791-32.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. L. Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Costa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Leal Loureiro - OAB:MT 

21390/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 I. Recebo os embargos por serem tempestivos (CPC, art. 915);

II. Intime-se a embargada para que apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920 do CPC);

III. Após, voltem-me os autos conclusos.

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79894 Nr: 732-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CORDEIRO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Recebo os embargos à execução fiscal, apresentados pelo curador 

especial

 II. Intime-se o embargado, na pessoa de seu procurador, para apresentar 

impugnação no prazo de 30 (quinze) dias (art. 17, da lei 6.830/90).

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30693 Nr: 5-13.2003.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA CORDEIRO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso (Código 79894).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 863-19.2018.811.0106

 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): Josiany Paula do Carmo Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

(Decreto Lei 911/69) com pedido de liminar, ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, em desfavor de 

JOSYANY PAULA DO CARMO GONTIJO, tendo como objeto o bem 

devidamente narrado na exordial, que fora dado como garantia em 

alienação fiduciária.

A Liminar foi deferida em decisão proferida por este juízo às fl. 

29/30-verso.

Verifico que o mandado de busca e apreensão ainda não foi devolvido 

para secretaria, pois conforme consta no sistema APOLO o mesmo se 

encontra com Oficial de Justiça.

Cumprida a liminar, a parte requerida efetuou o pagamento integral em juízo 

no valor de R$ 7.337,97 (sete mil trezentos e trinta e sente reais e nove e 

sete centavos), conforme solicitado na inicial, pugnando pela liberação do 

bem apreendido.

Pois bem.

Diante dos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se 

sobre a liberação do veículo.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÍCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 Vistos.

DEFIRO a apresentação da caução descrita às fl.346, oferecida por 

Roberto Zanoni, devendo a pessoa a assinar o termo de caução possuir 

poderes para tanto.

Em relação a segunda parte da certidão de fls. 345, deverá a secretaria 

certificar se ainda existe alguma pendência, de forma que a parte 

correspondente deverá saná-la.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 335/336.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 430-59.2011.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damoaci Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5887/B

 Aguarde-se a decisão nos autos em apenso (Código 79454).

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-40.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000175-40.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, proposta por IZABEL FERREIRA 

MAGALHÃES, em desfavor de PREVISUL SEGURADORA, todos 

qualificados. A autora alega, em síntese, que está sofrendo desconto em 

sua conta referente um empréstimo que não contratou, ensejando, 

portanto, direito à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. A 

Requerente afirma que nunca assinou nenhum contrato com a Requerida, 

e nem fez nenhum tipo de autorização para que fosse debitado tal valor. 

Informa que é uma pessoa de poucas regalias financeiras, ao qual a única 

fonte de renda é a venda de hortaliças, galinhas, porcos em sua pequena 

propriedade, o desconto indevido de R$ 16,50 reais mensais podem 

justificar uma grande falta na alimentação daquela, pois daria para 

comprar o arroz de passar o mês. Pede, em sede de tutela provisória, a 

suspensão dos descontos até julgamento final do processo. Passo à 

análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, os documentos que acompanham a inicial, por si só, 

não demonstraram a probabilidade do direito, inexistindo urgência no pleito 

que justifique a concessão da tutela provisória. Pelos argumentos 

expostos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Em termos de 

prosseguimento do feito DETERMINO: DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de 

conciliação. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial, da 

decisão supra e da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Novo São Joaquim-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Edital

EDITAL DE JURADOS ALISTADOS PARA O ANO DE 2019

O Dr. Tibério de Lucena Batista, Juiz de Direito em Substituição Legal na 

Comarca de Paranaíta-MT, na forma da Lei.

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que no uso de suas atribuições legais, torna público que foram 

alistados os cidadãos abaixo relacionados, dentre os quais serão 

constituídos aqueles que comporão o CONSELHO DE SENTENÇA, nas 

Sessões do TRIBUNAL DO JÚRI, para o ano de 2019. E para eventual 

reclamação e/ou impugnação de qualquer cidadão, mandei expedir o 

presente Edital, observando-se o que dispõe os Artigos 436 parágrafo 

único, 439 e 446, todos do Código de Processo Penal.

LISTA DE JURADOS

Qtd Jurados

01 ADAO LICIESKI

02 ADEMARIO GASPAR DE SOUZA JUNIOR

03 ADRIANA GONÇALVES

04 ADRIEL ESTELAI BASSETI

05 ADRIELLI GEORG DE ALCÂNTARA

06 AGNALDO DA SILVA FONTES JUNIOR

07 ALBERTINA DE SOUZA DA SILVA

08 ALEXANDRE AUGUSTO FLORES DA SILVA

09 ALINE REIS DE OLIVEIRA

10 ALTAIR FRANCISCO MENEGATI

11 ALTAIR JOSÉ NODARI

12 ANA LOÍSA ERMINIO DA SILVA

13 ANDERSON HEINZEN BAIÃO

14 ANGELICA LOPES DOS SANTOS

15 APARECIDA A. SAKAMAE

16 APARECIDA DE F. DAGUANA TEODORO

 17 AUDINEI AFONSO NOGUEIRA

18 BENTO DA SILVA OLIVEIRA

19 CAROLINE DA SILVA CIJEVSCHI

20 CLÁUDIA REGINA CEOLIN PINTO

21 CLEITON HARTWIG SAVARIS

22 DAIANE LUCY SOUSA ALMEIDA

23 DANIEL THOMÉ DA SILVA

24 DANIELLE DE OLIVEIRA

25 DARA CAROLINE LIMA

26 DAVI HEBERLE

27 DIONE STRADA

28 EDER RODRIGO BARROSO

29 ELENIR TEREZINHA RHODEN ARAGÃO

30 ELIANDRA MARIA ROVEDA

31 ELIANE GEORG

32 ELIANE SCHMOELLER DE ALMEIDA

33 ELISAMA ESTELAI MOTTA

34 ELIZANDRA VASCONCELOS

35 EVERTON DE SOUZA MARIA

36 FABIANO DOS SANTOS ZECZKOWSKI

37 FABRICIO LUCIO DE ALMEIDA

38 FERNANDO PRUDENTE DE SOUZA

39 FRANCIELE DOS SANTOS GOMES

40 GABRIELA CARDOSO DA SILVA

41 GEISIBEL SALGUEIRO SANTI

42 GEIZA NAIARA DE MOURA FEITOZA

43 GENI DIAS DOS SANTOS

44 GERCIO FRANCISQUINI

45 GILBERTO HIROKAZU YOSHIDA

46 ISATRICIA ALVES VIEIRA

47 IVÃ GROSS

48 JAINE MEDEIROS DOS SANTOS

49 JALISON CAIO CESAR CRUZ

50 ALCIDES BELTRANI DE ALMEIDA

51 JESSICA DE AMORIM CAMPOS

52 JESSIKA AMANDA MOREIRA DE MEIRELES

53 JHONATAN BRUNO DE CASTRO

54 JOÃO MATHEUS MATIAS

55 JOEL MOURA PAZ

56 JOINE CARIELE EVANGELISTA DO VALE

57 JOSÉ PAULO MOURA

58 JOSEVANY NEVES ASSUNÇÃO

59 JULIANA PEREIRA VEGA

60 JUNIOR ALMEIDA DA SILVA

61 KASSIO RODRIGUES MAIA

62 KATIELY SILVA DE SOUZA

63 KRETITSKA ROCHA FELDBERG

64 LARISSA DOS SANTOS PEREIRA

65 LILIANE GOMES DE PAULA

66 LIZANDRA BERTOLINI

67 LUCIA H. RODRIGUES ELIAS

68 LUCIANA BORASCHI DO NASCIMENTO

69 LUCIANA GRANDER

70 LUCIANA PATIAS CAVALHER

71 LUIZ FERNANDES NOGUEIRA

72 LUZIA GALDINO CEOLIN

73 LUZINETE SANTOS LUQUI

74 MAIKON DOUGLAS GOMES DA LUZ

75 ALTAMIR GOMES RIBEIRO

76 MARCELO DA SILVA

77 MARCO ANTONIO CAVALCANTE

 78 MARIA ANTONIA DA SILVA

79 MARIA AP. SALES DE LIMA

80 MARIA APARECIDA ARAGÃO CAVALHEIRO

81 MARIA LUZIA SALES

82 MARIA MENDES DOS SANTOS
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83 MARILENE APARECIDA DE OLIVEIRA

84 MARINA MENEGUELLI DA HORA

85 MARINES DOS SANTOS TARGANSKI

86 MÁRIO EDSON MARTINS

87 MATILDE CORREIA DE ALMEIDA

88 CLEUZA T. KEHL DA CRUZ

89 MICHEL CRESPO PINTO

90 MIRIAN PATRICIA BIANCHINI

91 NEIDE APARECIDA MARTINS

92 NILCE SALETE FERRARI

93 NIVALDO DE A. COSTA

94 OLGA GENY FOCKING

95 OLIVINDO PATIAS

96 PAULO CÉSAR BEZERRA

97 PAULO GUILHERME TARGANSKI

98 POLIANA ALVES BUENO

99 ROBSON LUIS RONNAU

100 EVANILDA MARIA RADO BARROSO

101 RONIVALDO MARQUES PINTO

102 ROSA MARIA R. MAIA

103 ROSELI GEORG

104 ROSEMILA EMILIANA

105 SAMARA GODOI DE JESUS

106 SANDRA AREND

107 SANDRA C. GALLO PETERSON

108 SÉRGIO RIBEIRO

109 SERGIO RODRIGUES

110 SILMARA GARCIA EULÂMPIO

111 SIMONI MARIA GRANDER

112 SINVAIR RODRIGUES CARVALHAIS

113 SIRLEY ROCHA

114 ELIAS PEREIRA NUNES

115 TANIA REGINA FRANÇA COMPAGNOLI

116 VALDEMIR JOSE DA SILVA ALVES

117 VALTEMIR DE SOUZA

118 VANESSA DOS SANTOS ANDRADE

119 VANESSA DOS SANTOS SILVA

120 VIVIANE RIBEIRO COUTINHO

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 

de Paranaíta-MT, aos 13 de dezembro de 2018.Eu, Maria Lourdes de 

Souza, técnica Judiciária, desempenhando a função de Gestora Judiciária 

Substituta, que o digitei e subscrevi. Paranaíta – MT, 13 de dezembro de 

2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 2398-16.2018.811.0095

 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): Agenor Daniel da Silva, Fernando Correia da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:MT/16285

 Assim:

A) Concedo a dilação do prazo, acrescentando o prazo de 30 dias para 

apresentação do PRAD, devidamente aprovado pelo Órgão Ambiental 

Competente.

B) Nos termos do § 4º, incisos I e II, do artigo 334 do CPC/15, a audiência 

de conciliação não será realizada nas seguintes hipóteses: Se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual ou quando não se admitir a autocomposição. No caso dos 

autos, este Juízo entendeu pela não necessidade, assim mantenho a 

decisão.

C) Aguarde-se a apresentação de contestação do segundo requerido e 

após vista ao requerente para impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 392-75.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BEZERRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Nos termos do provimento nº 52/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do réu, para apresentar as 

alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78174 Nr: 52-92.2018.811.0095

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RH, JDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos.

DEFIRO a cota ministerial retro.

Determino a continuação do acompanhamento pela equipe multidisciplinar 

do juízo, somente em relação à adolescente Flávia.

DETERMINO ainda a intimação do genitor José Domingos Nunes para 

comprovar o encaminhamento da filha Flávia para realização de consultas 

e exames médicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das 

cominações legais.

Oficie-se ao Conselho Tutelar para realização de visitas ao caso, com 

envio de laudo a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e, em 

seguida, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 1144-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdM, MVFdS, EMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, tendo em vista que o executado não alegou qualquer 

justificativa para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito alimentar, 

mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com fundamento no 

art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO 

EXECUTADO MARCOS AURÉLIO DA SILVA, devendo constar no mandado 

de prisão o valor do débito alimentar, o qual deverá ser atualizado pela 

contadoria deste juízo, incluindo os valores que se venceram no curso da 

ação.Expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar isolado 

dos detentos condenados e de alta periculosidade, considerando o 

caráter excepcional da medida coercitiva ora determinada.Cumpra-se o 

mandado de prisão COM URGÊNCIA no endereço indicado em ref. 20, 

considerando que a qualquer tempo o executado pode se deslocar para 

outro lugar, posto que está nesta comarca somente de passagem.O prazo 

da prisão civil será de 03 (três) meses (art. 528, §3º, do Código de 

Processo Civil), considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe 

retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia.Com o pagamento do 
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débito e das prestações que vierem a vencer, expeça-se incontinenti 

alvará de soltura, o que também deverá acontecer caso decorrido o prazo 

da prisão.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário.Às providênciasPedra Preta-MT, 13 de dezembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 2176-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kethllen Kauany Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida pela representante do 

Ministério Público em desfavor de Kethllen Kauany Silva Souza, qualificada 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, “caput” 

da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.A acusada foi 

regularmente notificada (ref:14), apresentando defesa preliminar em 

ref:21, ocasião em que pugnou pela revogação da prisão ou a substituição 

por prisão domiciliar.Instado a manifestação o Ministério Público em ref:25 

pugnou indeferimento do pedido de revogação da prisão 

preventiva/substituição por prisão domiciliar pleiteado pela VAZ). 

FIXAÇÃO DAS do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, 

vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a peça 

inaugural da ação penal.Assim sendo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de janeiro de 2019, às 17h30min, ocasião em que 

se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se 

procederá ao interrogatório da acusada.Caso alguma testemunha de 

acusação ou defesa resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 

precatória para a oitiva.Intimem-se as testemunhas de acusação e de 

defesa, bem como os acusados, para comparecerem a audiência 

designada.Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública Feminina de 

Rondonópolis-MT para que providencie a condução da denunciada 

Kethllen Kauany Silva Souza ao prédio deste Juízo, na data 

supramencionada, para que compareça a audiência designada. Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 13 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 266-84.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Dessbesell, Magno Jean Gomes 

Moura, Saturnino Soares de Moraes Neto, Isael Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Paulo Cesar de Oliveira - OAB:MT/16686-O

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 286, haja vista que o feito não foi extinto, mas tão 

somente fora declarada a incompetência deste Juízo para continuar 

processando os autos por meio de decisão interlocutória.

Deste modo, considerando que o advogado foi nomeado para defender o 

réu até o trânsito em julgado de uma eventual sentença, o que ainda não 

aconteceu, bem como por não ter sido desconstituído do encargo que lhe 

foi confiado ou sequer tido uma renúncia à nomeação, serão seus 

honorários advocatícios nomeados em momento oportuno pelo juízo 

declinado.

No mais, cumpra-se decisão de fls. 282/283.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 13 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5912 Nr: 200-22.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:MT/9981-B, 

Nádia Fernandes Ribeiro - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ingressada por Ednaldo Tavares em 

desfavor de Nelson Dias de Morais.

 Em fls. 399/400 houve decisão favorável ao pedido de bloqueio on line, 

em desfavor do executado.

 Realizada a pesquisa no sistema BACENJUD, foi indisponibilizado R$ 

7.222,25 em conta do executado junto ao Banco do Brasil, como se vê em 

fls. 400/402.

 Intimado, na forma da Lei, o executado, em fls. 407/423, se manifestou 

pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de crédito 

do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 

pugnando por total liberação do valor bloqueado.

Instado a se manifestar, o exequente deixou decorrer o prazo, conforme 

certidão de fls. 425.

Com base na documentação colacionada à petição do executado (fls. 423) 

verifica-se que o valor da verba impenhorável não corresponde ao total 

indisponibilizado, ao qual o executado pede liberação.

 Em vista disto, defiro em parte o pleito de fls. 407/423, determinando o 

desbloqueio de apenas R$ 6.967,55 (seis mil novecentos e sessenta e 

sete reais e cinquenta e cinco centavos) por se tratar de verba 

impenhorável nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 26/75.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto ao valor que permanece 

bloqueado em conta do executado de R$ 304,30 no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestando o que entender de direito e dando o correto 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 13 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70701 Nr: 1736-77.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS CALISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para apresentar a 

Impugnação à contestação em Ref: 9 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58112 Nr: 2057-83.2016.811.0022

 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: MARdS, SRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Gabriela Pereira 

Costa - OAB:MT/21425, para apresentar a impugnação à contestação em 

Ref: 72 no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70582 Nr: 1680-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS, LFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51572 Nr: 1260-44.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Viana Pereira, Wanderson Cantanhede 

dos Santos, Jardel Mayck Branco Dias, Márcio da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO DENUNCIADO: WEDER VIANA PEREIRA, 

para que no prazo legal apresentar as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto pelo Ministério Público de Ref: 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46214 Nr: 1551-78.2014.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Nunez da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68250 Nr: 758-03.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxuel Cavalcante Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA Dr. NALDECY 

SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O, para que no prazo legal, 

apresente a Impugnação à Contestação em Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1198-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Carvalho da Silva Júnior & Cia Ltda, 

Damaris Torquetti da Silva, Alcides Carvalho da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72173 Nr: 2373-28.2018.811.0022

 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: Tatiane Ribeiro Soares, Cristina Mariano Ribeiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

para:

1 - Intimação do(a) avogado(a) do(s) requerente(s), para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao Ofício juntado em Ref:10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46552 Nr: 1674-76.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO DENUNCIADO, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente aos autos as Razões de Apelação, visto que o 

denunciado manifestou seu desejo de recorrer da sentença de ref: 65, 

conforme consta em juntada de mandado em ref: 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43126 Nr: 1360-67.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado SEBASTIÃO PEREIRA RAMALHO, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV do 

Código Penal. Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, às fls. 

59, Dr. Thalles Rezende Lange de Paula, no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 02 (duas) URHs, conforme item 4.1 da Tabela 

XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73510 Nr: 2886-93.2018.811.0022

 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: MRTS, MVdSS, METdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência e, 

diante da não demonstração da capacidade econômica do requerido, 

considerando o binômio necessidade/possibilidade, fixo os alimentos 

provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, visto 

que não restou demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido, a 

serem pagos em favor dos menores a partir da citação, bem como 50% 

das despesas extras que estes vierem a ter.Intimem-se a Assistente 

Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, para que proceda a 
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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 do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28 

de fevereiro de 2019, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 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): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para ABSOLVER os acusados 

WALLIFF ALVES DE SOUZA, EDGAR JUNIOR NOGUEIRA DA SILVA, LUIZ 

FELIPE GUIMARÃES MOREIRA E RIVIAN RIBEIRO DOS SANTOS, já 

qualificados nos autos, das imputações descritas na denúncia, com fulcro 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, EXPEÇAM-SE 

IMEDIATAMENTE OS ALVARÁS DE SOLTURA DOS 

ACUSADOS.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 14 de dezembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ARMANDO CANDIDO DA SILVA , 

Filiação: Josemeire Candida da Silva e Armando Luiz Lima da Silva, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a). 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: AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA Da infante MARIA ALICE ASSIS DA SIVA nascida aos 01 de 

dezembro de 2016, em face de, MARIANNE CRISTINA ASSIS COSTA mãe 

da criança, brasileira, solteira, portadora do RG 2761139-6, inscrita no CPF 

sob nº 062.314.881- 10, residente e domiciliada na Rua Fernando Correia 

da Costa, nº 241, Centro, Pedra Preta-MT LUIZ ARMANDO CANDIDO DA 

SILVA filho de Armando Luiz lima da Silva e Josemeire Candida da Silva, 

demais qualificações e endereço desconhecidos pelos fatos e 

fundamentos seguintes: Nos termos do artigo 98 caput e §1º,§5º do CPC, 

requer preliminarmente os benefícios da gratuidade judiciária, por não ter 

condições Os requeridos nunca cumpriram com seus deveres de pais, 

pois quem sempre criou, sustentou, deu amor e carinho foram os avós 

maternos, ora requerentes. Cumpre salientar que os requerentes são 

pessoas íntegras, trabalhadoras e sãs, vivem em um ambiente familiar e 

saudável, estando a menor perfeitamente adaptada à convivência com os 

requerentes. É salutar para toda criança conviver em ambiente familiar, 

devendo ser protegida de qualquer situação que a exponha a qualquer 

tipo de risco e exploração, sendo mandamento constitucional a 

seguridade, pela família, pelo Estado e pela sociedade, da dignidade, do 

respeito, além da proteção a qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se a ação de guarda com pedido de 

tutela antecipara da guarda da menor M A A DA S, 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.Os requerentes são avós maternos e alegam que 

sempre proveram o sustento da infante, assumindo também todos os 

cuidados sobre ela.Requerem a guarda da menor, peticionando 

liminarmente pela guarda provisória.Pugnou pela citação do requerido por 

edital e pelos benefícios da justiça gratuita.A inicial veio instruída com 

d o c u m e n t o s . V i e r a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . É  O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.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).Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela de urgência pleiteada, para a concessão da guarda provisória da 

menor M A A DA S 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.Intimem-se a Assistente Social e a 

Psicóloga credenciada neste Juízo, para que proceda a realização de 

estudo psicossocial pessoal e residencial da 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.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 Martins 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, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 13 de dezembro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73076 Nr: 2720-61.2018.811.0022

 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: KLPdS, SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.Consoante determina o artigo 4º da Lei de alimentos (Lei 5.478/68) 

deve este juízo determinar os alimentos provisórios, senão vejamos: “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”. Desta feita, por se tratar de pedido de caráter alimentar da 

autora, além de, por outro lado, tratar-se de um dever do requerido prestar 

alimentos à filha, considerando o binômio necessidade/possibilidade, fixo 

os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente (tendo em vista 

que não restou demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido), a 

serem pagos em favor da menor a partir da citação, bem como 50% das 

despesas extras que a menor vir a ter.Os alimentos deverão ser 

depositados na conta da genitora da autora, qual seja, no Banco do Brasil, 

Agência 2423-6, Conta Poupança 17.493-9, variação 51.Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73189 Nr: 2766-50.2018.811.0022

 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): Salvador Tinan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base 

no Decreto-Lei 911/69.Analisando a exordial, é possível aferir que o autor 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa.Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004.Observo que o requerente enviou 

notificação extrajudicial e que o réu foi devidamente citado como se vem 

em AR acostado à inicial.Provada a mora e estando presentes os 

requisitos cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, devendo o requerido entregar os documentos do 

veículo, razão pela qual determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão.Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado 

pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 11 de dezembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72978 Nr: 2681-64.2018.811.0022

 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: RABF, MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência e, 

diante da não demonstração da capacidade econômica do requerido, 

considerando o binômio necessidade/possibilidade, fixo os alimentos 

provisórios em 30% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, visto 

que não restou demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido, a 

serem pagos em favor do menor a partir da citação, bem como 50% das 

despesas extras que a menor vir a ter.Versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 09h20min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72880 Nr: 2627-98.2018.811.0022

 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: APdO, BWON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, diante da não 

demonstração da capacidade econômica do requerido, considerando o 

binômio necessidade/possibilidade, fixo os alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, visto que não restou 

demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido, a serem pagos 

em favor do menor a partir da citação, bem como 50% das despesas 

extras que o menor vir a ter.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 23 de janeiro de 2018, às 11h00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida 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).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 14 de dezembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Comarca de Poconé
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139788 Nr: 3936-73.2017.811.0028

 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: Postos Costa Marques LTDA, Indalécio da Costa 

Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques, Comercio de 

Combustivel e Lubrificantes Pocone Eireli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução.

2. Vistas sucessivas para alegações finais escritas.

3. Após, CONCLUSOS para sentença.

4. CUMPRA-SE

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 Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134415 Nr: 1709-13.2017.811.0028

 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: Nascimento Brito e Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonattan Diuego Vidal Griebel 

Ely - OAB:22011/MT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754, 

Vinicius Manoel - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência da testemunha para que surtam os devidos 

efeitos legais.

 2. Não havendo requerimento de diligencias, DECLARO encerrada a 

instrução.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas.

 4. Após, CONCLUSOS para sentença.

5. CUMPRA-SE.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65103 Nr: 307-04.2011.811.0028

 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: Joel Lopes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social, Zelita 

Costa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 65103

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.

 Verifica-se que desde o ano de 2011 os autos aguardam a devida 

habilitação dos herdeiros, que até o momento não a fizeram. A ref. 

91,verifica-se que a Sra. Zelita, esposa do autor, já falecido, foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito.

 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.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137354 Nr: 2957-14.2017.811.0028

 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: ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 137354

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo (ref.21).

O MP manifestou favorável á ref. 30.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref.21 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.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 59591 Nr: 1508-65.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Nadir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pela Requerente GRACIELE 

NADIR DA SILVA, em Ação de Sumária de Benefício Salário 

Maternidade-Rurícola em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS.

S u s t e n t a  a  E m b a r g a n t e  a  e x i s t ê n c i a  d e 

contradição/omissão/OBSCURIDADE na r. sentença Ref.78.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 A Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença foi contraditória/omissa/obscura.

Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados 

vícios na sentença atacada, visto que resta abordado de forma cristalina o 

ponto oposto pela Embargante, qual seja a base correta para calculo a ser 

realizada conforme acórdão proferido em segunda instancia (ementa 

constante nos autos).

Transcrevo da r. sentença embargada (Ref.78):

“Ocorre que a autarquia embargante foi condenada ao pagamento de 04 

salários mínimos referentes aos meses de 02/2009 a 06/2009 e 13º 

proporcional, de forma que a verba honorária deve incidir sobre tal valor.”

 Malgrado as alegações da Embargante, o que se verifica é que a parte 

quer discutir as razões da decisão e não algum aspecto típico dos 

Embargos de Declaração, tendo em vista que na decisão atacada foram 

esgotados os argumentos, fatos e provas para apreciar a questão posta 

para julgamento.

Ante o exposto, conheço o Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargada.

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.: 73311 Nr: 2061-78.2011.811.0028

 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: Aristildes da Costa Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 73311

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário proposta 

por ARISTILDES DA COSTA MARQUES DE AMORIM face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora veio a falecer no curso 

do processo, conforme informação de óbito, e desinteresse dos 

herdeiros.

Verifico que o benefício pretendido pela autora não foi incorporado ao seu 

patrimônio jurídico até momento de seu falecimento.

Diante dos fatos incontroversos, com o falecimento da autora, verifica-se 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

Em consequência, com fundamento no art. 485, VI e IX, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

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):

 Cod. Proc.: 59591 Nr: 1508-65.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Nadir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da r. sentença de ref. 91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73316 Nr: 2059-11.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenil Sebastiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, da manifestação da parte requerida INSS, na 

ref. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72846 Nr: 1945-72.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arquimedes Gomes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio M. V. Silva - 

Procurador Federal - OAB:Mat.1794057

 INTIMANDO a parte autora, para atualizar o débito exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 659-59.2011.811.0028

 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: Jose Maria Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 06 de 

Fevereiro de 2019, às 16h00min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41837 Nr: 318-04.2009.811.0028

 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: Antonio Roberto 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: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 
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- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do laudo pericial de 

ref. 119, no prazo comum de 15 dias, conforme art. 477, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 2299-34.2010.811.0028

 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: Rosa Pinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento (designada para o dia 30 de Janeiro 

de 2019, às 14h00min ). Devendo indicar o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143582 Nr: 5624-70.2017.811.0028

 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: Heloize Bethania Silva Quiterio, Maria Aparecida Rosa 

da Silva

 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:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre o Laudo Pericial de ref. 

17.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1422-16.2018.811.0028

 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: Sebastião Jeronimo de Arruda

 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:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento (designada para o dia 24 de Janeiro 

de 2019, às 14h00min ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148635 Nr: 8245-40.2017.811.0028

 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: Deonicio Maximo da Silva

 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:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 24 de Janeiro 

de 2019, às 15h00min ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127371 Nr: 3191-30.2016.811.0028

 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: Otavio Costa

 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:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento (designada para o dia 20 de 

Fevereiro de 2019, às 16h30min ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113605 Nr: 2562-90.2015.811.0028

 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: JURANDIR VIEIRA DA SILVA

 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:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 27 de 

Fevereiro de 2019, às 16h00min ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41837 Nr: 318-04.2009.811.0028

 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: Antonio Roberto 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: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do laudo pericial de 

ref. 119, no prazo comum de 15 dias, conforme art. 477, §1º do CPC.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário em regime de exceção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113605 Nr: 2562-90.2015.811.0028

 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: JURANDIR VIEIRA DA SILVA

 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: 113605

DESPACHO

Vistos,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27 de Fevereiro 

de 2019, às 16h00min.

Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80373 Nr: 1532-25.2012.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joade Pedro Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Jose Antonio S. Pompeu Cardoso - 

OAB:21.406, Renat Alessandra Sant Ana Mota - OAB:21238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada de informações de fls. 91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158651 Nr: 3625-48.2018.811.0028

 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: MARIDILMA MENDES DOS SANTOS, AVMDS

 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 da juntada de estudo socioeconomico de ref.27

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88 Nr: 111-54.1999.811.0028

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quintino Marques, Leozilza Rondon Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro Filho - 

OAB:1143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal manifestar nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 2500-45.2018.811.0028

 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: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Apensar

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, apensei estes autos aos de nº 155602, 

155536, 155604, 155501, 155504, conforme decisão de ref.30.

Poconé - MT, 14 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148337 Nr: 8109-43.2017.811.0028

 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: Bernardo Mendes de Castro

 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 parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de ref.36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151791 Nr: 965-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Bispo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159131 Nr: 3801-27.2018.811.0028

 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: Marileti Maria da Silva Santos, MHSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora da juntada de laudo médico pericial de 

ref.16 e para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164150 Nr: 5580-17.2018.811.0028

 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: VALQUIRIA LEMES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA , Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos.Expeçam-se 

os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da 

restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 

do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que tange ao pedido de 

concessão da justiça gratuita, a autora trouxe aos autos cópia incompleta 

da CTPS, uma vez que faltam páginas da sequência. Ante a ausência de 

provas e documentos que justifiquem a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.Com essas considerações, INDEFIRO o benefício 

da Assistência Judiciária gratuita por não vislumbrar a necessidade dos 

autores, forte nos documentos que instruem os autos e em conformidade 

com as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, 

determino a intimação do requerente para recolher as custas e taxas 

judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da 

tutela antecipada deferida.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 442 Nr: 260-50.1999.811.0028

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teldo Alvellos Fernandes, Francisco Nelson de 

Campos, Delfino José Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adesbar Rosa de Araujo - 

OAB:21.635, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787

 DESPACHO
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VISTOS EM CORREIÇÃO

Feito em ordem.

Aguarde-se decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000097-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO PARA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HEUZEBIO 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: 12/02/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIEL VERGINIO DOS SANTOS (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: 12/02/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIVAM SEBASTIAO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANA MARIANA DA ROSA SANTOS (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: 12/02/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIOMAR MAX BISPO (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: 12/02/2019 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE OLIVEIRA (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: 12/02/2019 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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: 12/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA PAIXAO (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: 12/02/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL 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: 12/02/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 12/02/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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: 12/02/2019 Hora: 14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010658-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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: 12/02/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010852-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA LOURENCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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: 12/02/2019 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA NUNES DE LIMA (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: 12/02/2019 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX NERES DA SILVA (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: 12/02/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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: 12/02/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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: 12/02/2019 Hora: 15:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAYCON DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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: 12/02/2019 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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: 13/02/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE GISELE SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010670-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ADELAIDE DE ARRUDA COIMBRA (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: 13/02/2019 Hora: 13:20

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33804 Nr: 1499-74.2008.811.0028

 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: Ozito Constantino de Arruda Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

8010586-97.2017.8.11.0028 Valor da causa: R$ 102,90 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

AUXILIADORA DA PAIXAO Endereço: Rua JOSE FIRMO, 6, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade 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: 12/02/2019 Hora: 14:10 , 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. 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 

POCONÉ, 14 de dezembro de 2018. ANTONIO JOSÉ IZIDRO DA SILVA 

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 Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 073/2018 – DF 

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc... 

CONSIDERANDO a alteração dos itens 2.2.1 e 2.2.1.1 da CNGCE, feita 

pelo Provimento nº 008/2012-CGJ; 

CONSIDERANDO que compete apenas o Juiz Diretor do Foro, em razão 

das peculiaridades da Comarca, regulamentar o horário de funcionamento 

dos Serviços Notariais e de Registro; 

CONSIDERANDO o Oficio 48/2018-CX, o qual solicita a autorização para 

se ausentar da Serventia, em caráter excepcional, como também seja 

alterado o funcionamento da Serventia das 13h00 a 17h00, entre os dias 

18 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.

 R E S O L V E:

 FIXAR o expediente do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de São 

Jose do Xingu/MT, no horário compreendido entre as 13h e 17h (horário 

oficial de Mato Grosso), no período de 18 de dezembro de 2018 a 04 de 

janeiro de 2019. 

A presente entra em vigor a partir da publicação. 

P. R. encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado. 

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de dezembro de 2018.   

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 007/2018-DF - O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 
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de Porto Alegre do Norte, Dr. Daniel de Sousa Campos, por delegação do 

Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições legais, na 

forma da lei e em conformidade com as Resoluções n. 008/2011/PRES/TPO 

e 020/2014/TP e dos Editais n. 014/2012-GSCP, 005/2018-DF e 

006/2018-DF, bem como de acordo com a Portaria n. 668/2015-PRES, 

torna público a DATA E LOCAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS para 

recrutamento de estagiários de ensino superior da Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, sendo o dia 06 de janeiro de 2019 (domingo), das 

08h00min às 12h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a 

realizar-se no prédio da sete desta Comarca, sito à Rua 16, s/n, 

loteamento Santos Dumont, município de Porto Alegre do Norte/MT

* O Edital n° 007/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52914 Nr: 2473-08.2014.811.0059

 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: Sandrismar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls. 104/109), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS demonstrou os cálculos que entende 

correto (fls. 111/114).

À fl. 115, a parte autora concordou com os cálculos apresentados pela 

autarquia previdenciária.

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls. 113-v e 114, e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 4541-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes tendo em vista a devolução da Carta Precatória, bem 

como para requerimento de eventuais diligencias no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme dispõe o artigo 402 do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo, “in albis” declaro encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentação de memorias no prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público Estadual.

 Por fim, tornem conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000586-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DA SILVA ANTUNES OAB - MT23918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000586-30.2018.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 22.341,24 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO ANTUNES Endereço: 

Av. Getúlio Vargas, 22, Buriti, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 POLO PASSIVO: Nome: L. P. ENGENHARIA EIRELI Endereço: 

RUA DAS ORQUÍDEAS, 111, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-010 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Francisco Antunes em face de L. P. Engenharia Eireli. DECISÃO: "Defiro o 

pedido retro. Assim, nos termos do art. 256, inciso II, do CPC, determino a 

citação do requerido pela via editalícia." 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, LIGIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, digitei. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 14 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000823-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 
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16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000823-64.2018.8.11.0059 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES Endereço: Rua 

Gaspar Dutra, 29, Setor Pavilhão, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 

POLO PASSIVO: Nome: Aldivan Pereira Guimarães Endereço: Fazenda do 

secado, depois da Vila Campinas (primeiro secador), Zona Rural, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso proposta por Maria José Silva Guimarães em 

face de Aldivan Pereira Guimarães. DECISÃO: "Defiro o pedido da parte 

autora de fls. 57, nos termos do art. 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, 

ambos do NCPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 257, inciso III, CPC). Transcorrido o prazo supra “in albis”, 

certifique-se e nomeio como curador especial a Dr. Rubens Alves Júnior - 

OAB/MT 22.141/A, a qual deverá ser intimada para apresentação de 

contestação. Com a juntada, tornem conclusos.Intimem-se. Cumpra-se." 

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, LIGIA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001400-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA PIRES DINIZ OAB - MT25069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1001400-42.2018.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: LUIZA ALVES DE FREITAS Endereço: Rua 

Dioneide Perin, 95, SETOR SAUDE, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 

POLO PASSIVO: Nome: CICERO LOPES DE FREITAS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposta por 

Luzia Alves de Freitas em face de Cicero Lopes de Freitas. DECISÃO: 

"Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. Tendo 

em vista o endereço incerto do requerido, defiro o pedido de citação por 

edital nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do 

CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, 

inciso III, CPC). Transcorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se e 

nomeio como curadora especial a Dra. Rubens Alves Júnior, OAB/MT n. 

22.141-A, a qual deverá ser intimada para apresentação de contestação. 

Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se." 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, LIGIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, 

digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 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.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES BORGES (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))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-27.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTOS QUIRINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010007-27.2015.8.11.0059. REQUERENTE: NELTON SCHWINGEL 

REQUERIDO: ANTONIO SANTOS QUIRINO NELTON SCHWINGEL ajuizou 

ação de cobrança de honorários advocatícios, em face de ANTÔNIO 

SANTOS QUIRINO, ambos qualificados. Inicial acostada com procuração e 

documentos. Designada audiência de conciliação. Realizada a solenidade, 

restou infrutífera, ante a ausência da reclamada. Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. 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, vislumbro que o 

pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. A 

parte Reclamada, embora citada e intimada, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, tampouco justificou sua ausência. Preleciona o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Assim, decreto a revelia da parte requerida. 

Dessa maneira, considerando que o requerente comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito, na medida em que anexou a inicial o contrato 

de prestação de serviços advocatícios, a procedência da ação é medida 

imperiosa. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento de R$ 2.249,73 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

setenta e três centavos), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de citação. 

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: 1001133-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA HELENA PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47819 Nr: 3598-45.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME, Helder 

Bruno Marcelo Pinheiro, Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para que 

se manifeste sobre o resultado do RENAJUD de folha 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49385 Nr: 5077-73.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

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:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para que 

se manifeste sobre o resultado do RENAJUD de folha 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84885 Nr: 6046-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOYHANE MAMEDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora desistiu do processo antes de formalizada a citação da 

parte ré.

Decido.

Sendo livre o direito de dispor da ação ajuizada, é de ser extinta a ação 

quando a parte desiste dela antes do ingresso do réu na relação 

processual.

Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA apresentada pela parte autora e 

extingo o feito sem resolução do mérito.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores eventualente depositados 

nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41009 Nr: 735-53.2012.811.0059

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Pereira Brito, Norma Lilia Batista de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:

 Autos n. 735-53.2012.811.0059 (código 41009)

Aqui se tem ação de usucapião.

Prolatada sentença, restou julgado improcedente o pedido contido na 

exordial.. Após, a parte Autora apresentou tempestivamente Recurso de 

Apelação. Desta feita, determino que se intime a parte Requerida, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

conforme estabelecido no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo com ou sem manifestação o 

prazo supra, a Secretaria deverá expedir o necessário para remessa dos 

autos à Superior Instância, para análise dos recursos.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte-MT, 26 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58921 Nr: 2705-83.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Andrade Maciel, epíteto "Calango"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte, 26 de novembro de 

2018.MARCOS ANDRÉ DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 10006-13.2017.811.0059

 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: MNPdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação da parte ré, defiro o 

pedido da autora e determino a expedição do necessário para promoção 

da citação desta por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código de 

Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo legal e não apresentada contestação, com fulcro no 

artigo 72, II e parágrafo único do Código de Processo Civil, abra-se vistas 

dos autos à Defensoria Pública desta Comarca.

Decorrido o prazo legal e não apresentada contestação, desde já nomeio 

a advogada Dra. Cristiana Pires Diniz – OAB/MT 25069, para o patrocínio 

da defesa do demandado, devendo a causídica ser intimado, via telefone 

ou mesmo no balcão desta Serventia, para manifestar aceitação do 

encargo e, em caso de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 3684-45.2015.811.0059

 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: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 

12.622

 Impulsiono os autos, a fim de intimar as partes para manifestar-se sobre 

os honorarios do perito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8351 Nr: 648-10.2006.811.0059

 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: Raimundo Alves de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se ação para concessão de benfício previdenciário. Fixo o prazo de 

15 dias para que a parte autora manifeste-se em termos de 

prosseguimento, sob risco de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18205 Nr: 2052-57.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Ribeiro de Paula Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão contida na folha 92, remetam-se os autos ao 

findo, sujeitando-os aos efeitos previstos no artigo 40 da Lei 6.830/1980, 

independentemente de nova intimação da Fazenda Pública Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 2409-95.2014.811.0059

 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: Juliano Cunha de Assunção Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Ar Condicionado e Eletrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abner Gomyde Neto - 

OAB:264.826, Danielle Camazano Silva - OAB:264.440, Gustavo 

Gomes Polotto - OAB:230.351, Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CORBUCCI - 

OAB:15002

 Fixo o prazo de até 15 dias para que a parte ré manifeste-se quanto à 

pretensão do autor posta na folha 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 1351-57.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Afonso da Silva, Rinaldo Antonio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Fixo o prazo de até 15 dias para que a parte exequente manifeste-se 

quanto à pretensão da executada posta nas folhas 107/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48185 Nr: 3958-77.2013.811.0059

 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: Domingos Sávio de Almeida, Geraldo Cardoso Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Boa Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360, Mirian Aparecida de Souza Ferreira - 

OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A/MT

 Ensede de contestação, o réu alegou preliminar de coisa julgada, dizendo 

que haveria acordão transitado em julgado e reconhecendo a inexistência 

de posse do autor Geraldo Farias.

Tramita em apenso os autos código 7390 nela, nas folhas 209 a 215 

acordão onde o Egrégio Tribunal deste Estado reconheceu que o senhor 

Geral deixou de provar em iminente turbação o esbulho, ficando 

consignado na ementa que não houve prova de posse em relação a autor.

 Na presente ação o Senhor Gerald o reitera a mesma fundamentação com 

causa pedir e pedidos idênticos em face do mesmo réu, oque revela a 

litispendência e a existência de coisa julgada assim acolho a preliminar 

suscitada pelo réu para julgar extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485,V do Código de Processo Civil , apenas 

em relação ao autor Geraldo Farias.

Em relação a impugnação da oitiva da testemunhas do réu, a pretensão 

apresentada pelo autor Domingos Almeida merece ser acolhida. A lei 

dispõe que o rol de testemunhas devera ser apresentado ate 15(quinze) 

dias antes da audiência de instrução , inclusive com a qualificação delas 

para possibilitar eventual contradita. Embora o protesto genérico na fase 

postulatória para produção de provas, e ônus da parte observar o prazo 

dado, em período de instrução, para especificação das provas que 

pretende produzir em Juízo. A diligencia pretendida pelo réu apresentando 

as testemunhas apenas no dia da audiência, fere o principio do 

contraditório da ampla defesa além de ser atingido pela preclusão 

processual, sito precedente do STJ HC 192959 , 6° Turma, DJe 23 de abril 

de 2013.

Resp 158193 5° Turma DJ 03 de agosto de 1998 Pag.292.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 4727-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Alves, SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT, LORRAN DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono o 

presente feito para promover a intimação dos advogados de defesas dos 

réus Carlos Pereira Alves e Solange Oliveira Carvalho para tomarem 

ciência da audiência designada pelo Juízo Deprecado da Comarca de 

Goiânia/GO, a qual ocorrerá em 09/01/2018 às 08h15 (Comarca de 

Goiânia/GO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 4727-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Alves, SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT, LORRAN DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono o 

presente feito para promover a intimação dos advogados de defesas dos 

réus Carlos Pereira Alves e Solange Oliveira Carvalho para tomarem 

ciência da audiência designada pelo Juízo Deprecado da Comarca de 

Goiânia/GO, a qual ocorrerá em 09/01/2019 às 08h15 (Comarca de 

Goiânia/GO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 4541-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954/MT

 INTIMO a defesa do acusado FABIO JUNIOR PEREIRA, por intermédio de 

seu advogado, Dr. SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - OAB/MT 8954, para, no 

prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48970 Nr: 4687-06.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18.969/GO

 INTIMO a defesa do acusado JOSIAS PEREIRA DE CARVALHO, por 

intermédio de seu advogado, Dr. WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - 

OAB/GO 1474-A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11539 Nr: 190-22.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Augusto Diniz Pereira, Wanderson 

Rodrigues Pereira, Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hauny Rodrigues Pereira - 

OAB:46968-GO, SABRINY MARQUES RODRIGUES - OAB:45811-GO, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT, Waldercy Ribeiro da Cunha 

- OAB:5525/GO

 DECISÃO

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de Julho de 

2019, às 14h15min (horário oficial de MT).

 Expeça-se mandado de intimação das testemunhas Maria Abreu Costa, 

Conceição Pereira da Silva, Ana Celia Rodrigues Parente e Valdemar 

Miranda da Conceição, conforme endereço fornecido à fl. 508.

 Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Barra do Garças/MT conforme 

requerido pelo representante ministerial.

 Ao mesmo tempo, expeça-se carta precatória para comarca de Barra do 

Garças, objetivando a oitiva de Valdemar Miranda da Conceição.

 Considerando que a defesa não forneceu endereço da testemunha 

Giselly Machado Borges Sá, homologo sua desistência tácita.

 Por fim, levando em conta que o acusado Lourival Augusto Diniz Pereira 

não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, decreto sua revelia 

nos termos do art. 367, do CPP.

 Aguarde-se cumprimento das cartas precatórias de Antônio Bortolaia e 

Marcos Thomaz dos Santos.
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 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105995 Nr: 6032-31.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Neto de Sousa, vulgo "Lele"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 DECISÃO

Considerando a petição de ref. 70, defiro o pedido da defesa e, para 

realização tão somente do interrogatório do réu, redesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de Julho de 2019, ás 12h30min 

(horário oficial de MT).

Expeça-se mandado de intimação para o acusado e intime-se a advogada 

do réu via DJE.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69248 Nr: 3044-08.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano de Lima da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 DECISÃO

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de Julho de 

2019, às 13h00 (horário oficial de MT).

 Oficie-se requisitando a presença do IPC Jonathan Gonçalves de Souza.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para tentativa de localização da 

vítima.

 Com juntada do novo endereço da ofendida e do acusado, expeça-se o 

necessário.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 74/2018-PGA

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 Considerando que a Comarca está provida de dois Oficiais de Justiça 

para o cumprimento de diligências;

 Considerando que os dois Oficiais de Justiça da Comarca encontram-se 

afastados para tratamento médico;

 Considerando os termos do artigo 654 da CNGC e artigo 52 do COJE.

RESOLVE:

DESIGNAR, em caráter emergencial o servidor, MAURICIO CASALI, auxiliar 

Judiciário, matrícula 1476, para exercer cumulativamente ao seu cargo a 

função de Oficial de Justiça ad hoc, excepcionalmente para cumprimento 

dos mandados urgente no dia 16/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de dezembro de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 73/2018/DF - CONVOCAR os Senhores Servidores que 

integrarão a escala de Plantão Judiciário no recesso forense.

* A Portaria nº 73/2018/DFcompleta, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000192-46.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CLOS DES REAS PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL THEODORO SALLOUM SILVA OAB - PR41626 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BACIL PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

autora, por seu advogado, para que providencie o pagamento da diligência 

d o  o f i c i a l  d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato. PORTO DOS GAÚCHOS, 13 de dezembro de 2018. VANIA 

CRISTINA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: Av. Diamantino, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 - TELEFONE: (66) 

35261239

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45156 Nr: 3026-39.2018.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Portos dos Gaúchos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e 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 Porto dos 

Gaúchos/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20047 Nr: 304-42.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBMdSrpKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 INTIMO o executado na pessoa de seu advogado para querendo 

manifestar-se nos termos da r. decisão de fl. 175 quanto ao cálculo de fls. 

176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13773 Nr: 251-61.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Fernanda Borges, representada por Andréia 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 Certifico que a carta precatória foi distribuída na Comarca de Juara.

JurisdiçãoJUARA Órgão Julgador1ª VARA CÍVEL DE JUARA Classe 

JudicialCARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Valor da Causa (R$)7.464,00 

Número Processo1001549-64.2018.8.11.0018

Protocolo do Processo

Processo distribuído com o número 1001549-64.2018.8.11.0018 para o 

órgão 1ª VARA CÍVEL DE JUARA.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139323 Nr: 2009-08.2017.811.0017

 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: Sebastião Lemos Lima

 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.

Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

testemunhal formulado pelo Requerente, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28/03/2019 as 13h00min. (MT).

 Deve o Requerente ser advertido para que proceda em conformidade com 

o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada.

 Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145033 Nr: 1890-13.2018.811.0017

 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: Maria Marta Tragino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. No tocante a 

prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Na 

hipótese, o benefício foi requerido em sede administrativa em 08/02/2018, 

e a presente demanda ajuizada em 11/07/2018, portanto, não operou-se a 

prescrição quinquenal. No mais, não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/06/2019 as 14:50 hrs (MT). Intime-se 

o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência. O 

causídico deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145034 Nr: 1891-95.2018.811.0017

 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: Maria Bonfim Ferreira Setuba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial.Pois bem. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.No tocante a prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Na hipótese, o benefício foi requerido em sede 

administrativa em 12/03/2018, e a presente demanda ajuizada em 

11/07/2018, portanto, não operou-se a prescrição quinquenal.Fixo como 

ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 

rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade rural e o 

tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. 

Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/06/2019 as 15:30 hrs (MT). Intime-se o advogado da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas 

que pretende ouvir na audiência. O causídico deve ainda ser advertido 

para que proceda em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º 

do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133794 Nr: 650-57.2016.811.0017

 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 Cristinae de Sousa

 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:
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 Outrossim, considerando ser imprescindível a realização de prova médica 

pericial no presente feito, NOMEIO a médica perita Dr.ª Denise Cristina 

Alves Carvalho Coutinho (CRM 7812/MT), para realizar a perícia médica, 

que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com exames e quaisquer peças que 

entender pertinentes. Tratando-se de parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(art. 109, §3.º, CF), os honorários correrão por conta da Justiça Federal, 

nos termos da Resolução n.º 305/2014 – CJF. valor da Tabela IV, nos 

termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização da 

médica perita, à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de 

sua realização. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de 

laudo circunstanciado será de 30 (trinta dias) dias, cujo inicio ficará por 

conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. Intime-se a perita para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. O perito deverá informar a este Juízo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se 

as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes sem pedido 

de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Sem prejuízo, 

considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/06/2019 as 17:00 hrs (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 1869-18.2010.811.0017

 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: Rafael Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face 

da decisão de fl. 213, alegando erro material, pois não foi intimada da r. 

sentença.

 Por essa razão, a decisão embargada não poderia ter determinado que 

fosse certificado o transito em julgado e a intimação da parte autora para 

se manifestar quanto aos cálculos do INSS.

 Decido.

 Os embargos de declaração merecem pronto acolhimento.

Verifica-se que por um erro do Sistema Apolo, a parte autora, ora 

embargante, não foi intimada da r. sentença na época oportuna. De modo 

que, torna-se necessário que a irregularidade seja sanada, evitando-se 

prejuízo a parte.

 Considerando que até o momento a parte autora não havia sido intimada 

da r. sentença, consequentemente o recurso de apelação por ela 

interposto é tempestivo (fls. 214/226).

 Assim sendo, interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do § 1º do art. 1010, e art. 183 do 

CPC.

Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, conforme determinado 

pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136935 Nr: 407-79.2017.811.0017

 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: Tomasia Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em verdade, busca a embargante a rediscussão da questão posta, com o 

intuito de reverter o julgado e obter uma decisão mais favorável aos seus 

interesses, situação essa que não se admite em sede de embargos 

declaratórios, mas de apelação com o escopo em se modificar a decisão. 

Pois, embargos de declaração, para obterem sucesso, devem se restringir 

às hipóteses previstas no art.1022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali 

enumerados. Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes 

Embargos de Declaração. Decido. Ante o exposto, RECEBO os embargos 

de declaração, porém não vislumbrando a alegada omissão, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133511 Nr: 451-35.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Olivio Ceccatto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 Vistos, etc.

Recebo o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 

IV, do Código de Processo Penal.

Primeiramente, INTIMEM-SE o réu, pessoalmente, da sentença de 

pronúncia proferida nos autos, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP.

Deste modo, Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão combatida (fls. 301/305 Verso), cujos fundamentos 

bem resistem às razões do recurso, de modo que a mantenho, por seus 

próprios fundamentos.

Intime-se a defesa, na pessoa de seu Defensor Público para, que seja 

juntada as razões (art. 588 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo.

 A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132476 Nr: 2197-69.2015.811.0017

 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: Vera Lúcia Vaz Teodoro

 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.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36596 Nr: 514-65.2013.811.0017

 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: Elóia dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 2325-60.2013.811.0017

 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: MLSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 Vistos, etc.

Intime-se a requerente, por intermédio de sua advogada constituída, via 

DJE, para manifestar acerca dos documentos de fls. 80/106, bem como 

requerer o que entender por direito.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Por fim, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143800 Nr: 1173-98.2018.811.0017

 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: Jovino Pereira de Melo

 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:

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. No tocante a 

prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ.Na hipótese, 

o benefício foi requerido em sede administrativa em 07/02/2018, e a 

presente demanda ajuizada em 25/04/2018, portanto, não operou-se a 

prescrição quinquenal. No mais, não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91.Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/06/2019 as 16:10 hrs (MT). Intime-se 

o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência. O 

causídico deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 2194-51.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jalon Moreira Silva, Espólio de Manuel Júnior Moreira 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JALON MOREIRA SILVA, Cpf: 

02196576107, Rg: 4963090, Filiação: Maria do Carmo Ribeiro Silva e 

Manoel Ferreira Silva, data de nascimento: 05/01/1985, brasileiro(a), 

natural de São Félix do Araguaia-MT, 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. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com 

exame do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.°, 

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.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, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 13 de dezembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140782 Nr: 2950-55.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO PEREIRA GOMES, Cpf: 

04844657160, Rg: 2437606-0, Filiação: Sinobelino Gomes dos Santos e 

Maria Divina Pereira de Oliveira, data de nascimento: 10/05/1966, 

brasileiro(a), natural de Novo Santo Antonio-MT, solteiro(a), vaqueiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

Sérgio Pereira Gomes, vulgo "Pinguelo", como incurso no artigo 21 da Lei 

de Contravenções Penais , c/c o artigo 147 do Código Penal, na forma do 

artigo 69 do Código Penal, aplicando-se-lhe as disposições da Lei nº 

11.340/06.

Despacho: Vistos, etc. Defiro em parte o pedido de fl. 69, eis que a 

pesquisa do endereço do acusado se fará junto aos Órgãos conveniados 

a este Juízo. Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em 

anexo. Intime-se a parte autora, através do Ministério Público, para 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se, em gabinete.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, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 13 de dezembro de 2018
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Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 1045-59.2010.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sídia Rocha Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jove Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:Mat. 

100164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVE ROCHA DA SILVA, brasileiro(a), 

natural de Nascido Em Palmeiras-GO, motorista. 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: Isto posto, diante dos fatos e fundamentos, e em consonância 

do parecer do Parquet nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, decidindo o processo com resolução de mérito, e, 

para tanto: 1)- CONDENO JOVE ROCHA DA SILVA ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo mensal vigente a título de alimentos 

ao filho BRUNO ROCHA COSTA DA SILVA, devendo o valor ser 

depositado até o dia 10 de cada mês na conta bancária da genitora do 

menor, a qual deverá informar os dados nos autos.Considerando que o 

Requerido fora citado por edital e sua defesa foi realizada por intermédio 

de curador especial, deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios.Em consonância com a Tabela da OAB/MT, observando-se o 

trabalho realizado e o momento processual do feito, bem assim, aos 

ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro em favor do 

advogado nomeado, Dr. Márcio Castilho de Moraes (OAB/MT n.º 7247), a 

quantia de 2 URH’s a titulo de honorários advocatícios.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta - 02.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, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 13 de dezembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133377 Nr: 371-71.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 45 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONES DA SILVA DANTAS, Cpf: 

00796088179, Rg: 5499955, Filiação: Edson Ribeiro Dantas e Alderina 

Barbosa da Silva, data de nascimento: 05/03/1986, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), operador de máquinas, Telefone (66) 

8420-6449. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Minstério Ppúblico do Estado de Mato Grosso 

denuncia Diones da Silva Dantas como incurso no artigo 168, caput, do 

Código Penal.

Despacho: VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃODEFIRO o 

requerimento Ministerial de fls. 67.DETERMINO a Citação do acusado 

DIONES DA SILVA DANTAS, via Edital, nos moldes do art. 361 do Código 

de Processo Penal.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, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 13 de dezembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41273 Nr: 1772-76.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM, ISP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 Nos termos da legislação vigente, e tendo em vista o artigo 103 e 

seguintes do CPC, IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa, com o fim 

de INTIMAR o D. Advogado ACÁCIO ALVES SOUZA, OAB/MT 14724-B 

para juntar aos autos o instrumento do Mandado que lhe foi conferido 

pelos réus, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18672 Nr: 1577-67.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luz Crespan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179-MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 Vistos.

Trata-se de pedido de transferência de valores depositados na conta 

única judicial, fruto de acordo celebrado pelo Ministério Público nos autos 

de Ação Civil Pública.

 O comprovante de fls. 167 demonstra que já houve o depósito na conta 

única do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao valor 

total do acordo formulado. Segundo o Ministério Público, os recursos 

serão destinados para o Conselho da Comunidade de São Félix do 

Araguaia/MT, Projeto “Amigo da Natureza”, CONSEG de Novo Santo 

Antônio, Secretaria de Ação Social de São Félix do Araguaia e CISA, 

conforme documentos anexos à manifestação de fls. 165.

Sendo assim, defiro o pedido formulado (fls. 165), advertindo que os 

materiais deverão ser adquiridos nos locais que o ofereceram pelo menor 

preço. Os valores deverão ser transferidos por meio de alvará eletrônico 

(constando o processo de onde será levantado) em favor e nas contas 

declinadas em p. 166.

 Caberá ao Ministério Público, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

após a aquisição dos materiais/instrumentos necessários, juntar aos autos 

cópias autenticadas das respectivas notas fiscais.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134417 Nr: 1080-09.2016.811.0017

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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: Raimundo Pereira da Rocha, José Pereira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O, Janailza 

Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, insta esclarecer que a dívida fiscal contraída pelos herdeiros não 

entra em discussão nos autos de inventário e arrolamento, apenas com 

relação a dívida do “de cujus”, sendo este apenas àquele com obrigações 

financeiras. Os herdeiros respondem apenas pela dívida deixada pelo 

falecido, na proporcionalidade do numerário a ser recebido. Dessa forma, 
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não há que se falar em exigência dos créditos fiscais devidos pelos 

herdeiros, sendo que a fazenda Pública Federal deve tomar as medidas 

necessárias para o recebimento de tais valores.Transcorrido o prazo 

assinalado, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos 

para análise.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 2022-46.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimilson Ferreira, Neuci Borges da Silva, 

Valdeci Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Vistos. É de se observar, que pela prática dos crimes a serem apurados 

no presente caderno informativo, em tese, prevê a legislação vigente a 

pena máxima cominada em abstrato igual a 02 (dois) e 01 (um) ano de 

reclusão para os delitos previstos no art. 45 e 41 da Lei n° 9.605/98, 

respectivamente. Destarte, o Estado teria o lapso temporal máximo de 04 

(quatro) anos para exercer o seu direito de punir os agentes em relação 

aos crimes objetos da denúncia. Assim, como a denúncia foi recebida em 

12 de dezembro de 2013, já se passaram exatos 05 (cinco) anos nesta 

data, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 

relação a todos os crimes a serem apurados. ISTO POSTO, e por tudo 

mais que nos autos constam, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

denunciados Admilson Ferreira, Neuci Borges da Silva e Valdeci 

Rodrigues dos Santos, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos do dos artigos 107, IV c/c art. 109, incisos V e VI do Código 

Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40003 Nr: 687-55.2014.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildete Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Ferreira, GEAP Plano de 

Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Eduardo da Silva Cavalcante - OAB:24923, Fernanda Dornelas 

Paro - OAB:46144

 Vistos, etc.

Considerando que o presente feito até a presente data não foi submetido a 

tentativa prévia de conciliação, consoante a normativa de solução de 

conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, bem como ser a 

questão posta em Juízo passível de transação, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Gestora 

do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, intime-se a parte autora 

para que junte aos autos o acordo realizado nos autos 243/08 (Separação 

Consensual) às fls. 11/15, para melhor análise do pleito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42218 Nr: 2514-04.2014.811.0017

 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: Osvaldo Sousa Noleto, Faustina Nunes de Sousa, Elson 

Roberto Nunes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edelson Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a inventariante nomeada, Sr.ª Faustina Nunes de 

Sousa, embora devidamente intimada (fls. 20), não prestou o compromisso 

do encargo até a presente data, passados mais de 03 (três) anos de sua 

intimação, revogo a nomeação de fls. 17.

Dessa forma, nomeio como inventariante o Sr. Élson Roberto Nunes de 

Souza, filho do “de cujus”, nos termos do art. 617, inciso II, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.

Citem-se, após, os herdeiros, bem como as Fazendas Públicas (CPC, art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 634) e digam, 

em 15 (quinze) dias (art. 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638).

Se o inventariante, no curso do processo, for autorizado a levantar ou 

sacar alguma importância que tiver no nome do falecido, observar-se-á o 

disposto no art. 919 do CPC, inclusive às sanções.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedido o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37114 Nr: 1025-63.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurivan Lopes de Souza, Gilson Carmo 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação de fls. 81/82, Citem-se os Executados no endereço ali 

informado, nos termos da decisão de fls. 36/38.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16528 Nr: 1288-71.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fermino Luiz Righ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16528

 Decisão

 Vistos, etc.

O requerimento de fls. 151/154 não veio acompanhado de instrumento de 

mandato, sendo assim, forçoso o reconhecimento da ausência de 

pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular 

do pleito.

 Em que pese o artigo 104 do Código de Processo Civil excepcionalmente 

admitir que o advogado postule em juízo sem procuração para praticar ato 

considerado urgente, na hipótese em comento, o subscritor não trouxe 

qualquer documento comprobatório de que o bloqueio via BacenJud se 

deu sobre quantia depositada em conta poupança do executado, nos 

termos do artigo 833, X, do CPC.

 Diante disso, inviável o deferimento do pedido, seja por ausência de 

capacidade postulatória, seja por ausência de prova do alegado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 652 de 730



 Assim, intime-se via DJe o causídico que assina o pedido de fls. 151/154 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação 

processual, juntando aos autos procuração, sob pena de 

desentranhamento da petição.

 Intime-se. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139447 Nr: 2092-24.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos, etc.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 29/30), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não encontram-se 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2019, às 

16h30min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41273 Nr: 1772-76.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM, ISP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 Autos ID N.º 41273

Vistos em correição, etc.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12 de março de 

2019, às 14h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor 

realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 10 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41273 Nr: 1772-76.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM, ISP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 Autos ID N.º 41273

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelos Réus (fls. 206/207 e 224/225), 

constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não 

encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18/07/2018, às 13h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a DPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 06 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7925 Nr: 692-29.2004.811.0017

 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: José Gandelmar Abreu Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Silva Lemes, Maria do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando à decisão proferida à fl. 117, qual determinou a intimação 

dos executados, para facultar a nomeação de novos bens à penhora, sob 

pena de penhora on-line, bem como informação contida à certidão de fl. 

140, qual relaciona a não intimação dos executados, haja vista não mais 

residirem no endereço indicado.

Neste interim, a parte exequente, por intermédio de seu causídico, trouxe 

aos autos o atual endereço dos executados. (fl. 145). Ademais, aportou 

cálculo atualizado da dívida.

Deste modo, intimem-se os executados, no endereço suscitado à fl. 145, 

para que esses possam indicar bens à penhora, sob pena de adoções de 

medidas mais drásticas, como a penhora on-line.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 02.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 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
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 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.

Tendo em vista o Provimento nº 16/2018 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que instituiu o recesso forense para 

os advogados, ficando suspensos os prazos e os atos processuais, 

exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais 

envolvendo réus presos, não sendo o caso do presente, pelo que 

redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 29/01/2019, às 

17h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 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.: 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.

Tendo em vista o Provimento nº 16/2018 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que instituiu o recesso forense para 

os advogados, ficando suspensos os prazos e os atos processuais, 

exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais 

envolvendo réus presos, não sendo o caso do presente, pelo que 

redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 22/01/2019, às 

16h55min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52564 Nr: 660-57.2013.811.0098

 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: ENILMA DOS SANTOS BACHEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial e extinto o feito com resolução de mérito.Revogo a 

liminar anteriormente concedida, fls. 51/52.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se.Porto Esperidião-MT, 27 de novembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63952 Nr: 1070-42.2018.811.0098

 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): ISP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1070-42.2017.811.0098

Código: 63952

Vistos.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para contestar a ação, tendo 

em vista que a requerida foi devidamente citada à fl. 26

Após, imite-se a autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do que entender de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Porto Esperidião-MT, 27 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53485 Nr: 66-09.2014.811.0098

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 Processo n° 66-09.2014.811.0098

Código. 53485

Vistos.

 Considerando o documento de fl. retro, intime-se as partes para que se 

manifestem acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 4403-84.2009.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Otilia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Autos nº: 4403-84.2009.811.0039

Código nº: 50254

Vistos.

 Procedam-se às retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor, 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.
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Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-53.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DENIER BARTOLOMEU BATISTA SUQUERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000124-53.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.102,75 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DENIER 

BARTOLOMEU BATISTA SUQUERE Endereço: avenida dos imigrantes, sn, 

centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 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: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2019 Hora: 09:15 

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. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de dezembro de 

2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestora Judiciária 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: 1000125-38.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE NAYARA GONCALVES BEJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000125-38.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.113,09 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JAINE NAYARA 

GONCALVES BEJO Endereço: avenida dos imigrantes, sn, centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

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: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/01/2019 Hora: 09:30 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. PORTO 

ESPERIDIÃO, 14 de dezembro de 2018 Fátima Adrielly Silva Freitas 

Gestora Judiciária 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. 
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(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: 1000126-23.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000126-23.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA 

MARTINS DE PAULA Endereço: Avenida Brasil, 241, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 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: 

PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2019 

Hora: 09:45 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. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de dezembro de 

2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestora Judiciária 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: 1000127-08.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRANDA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000127-08.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NEIDE MIRANDA 

MENACHO Endereço: Feliciano Pinto de Miranda, 506, centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Rua Coronel José Dulce, 234, Centro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2019 Hora: 10:00 

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. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de dezembro de 

2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestora Judiciária 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 
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“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: 1000134-97.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELEI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000134-97.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 12.103,06 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCELEI DE OLIVEIRA Endereço: RUA AEROPORTO, 07, QUADRA 

11, AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1.376, 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: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/01/2019 Hora: 10:30 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. PORTO 

ESPERIDIÃO, 14 de dezembro de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas 

Gestora Judiciária 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 Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 45/2018/DF - Estabelecer a seguinte escala de Plantão dos 

Servidores desta comarca de Querência Mato Grosso, durante o recesso 

forense:

* A Portaria nº 45/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-06.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. P. (EXECUTADO)

G. C. P. E. -. E. (EXECUTADO)

 

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 do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> guia de complementação de diligência), devendo o comprovante 

da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Execução. Informo ainda que foi recolhido apenas o valor de 

dois atos, sendo que são três atos a serem realizados pela Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000177-88.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. P. E. -. E. (EXECUTADO)

G. C. P. (EXECUTADO)

 

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 do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> guia de complementação de diligência), devendo o comprovante 

da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Execução. Informo ainda que foi recolhido apenas o valor de 

dois atos, sendo que são três atos a serem realizados pela Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-43.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO LUIS KUHN (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor da 

diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT 

(www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), 

devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos 

autos, para cumprimento do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação. 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63925 Nr: 4440-83.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO IZIDORO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DUARTE DA SILVA - 

OAB:17.324/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora (agropecuarista) para comprovar sua situação de 

hipossuficiência, haja vista que as simplórias alegações acostadas aos 

autos não se mostram suficientes para o deferimento da gratuidade de 

justiça, facultando-se a juntada de documentos indispensáveis à análise 

(extratos bancários, declarações e demonstrativos de imposto de renda 

etc.).

 Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o devido impulsionamento.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64495 Nr: 4663-36.2018.811.0080

 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: PAULO ROMEO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de retificação de cadastro do CPF da parte autora junto ao 

sistema APOLO, devendo a Secretaria deste Juízo providenciar o 

necessário.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64382 Nr: 4600-11.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMERSON RANSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE FATIMA SILVEIRA RANSOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nas questões que envolvem guarda de menor, prevalece o interesse da 

criança, inexistindo nos autos fatos a ensejar a alteração da guarda fática 

já existente entre o autor e o filho ROBSON LUIZ SILVEIRA RANSOLIN. A 

propósito, “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, desde que aí 

se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o quanto 

possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 

2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter Kenji Ishida, 

Atlas, p. 74).As visitas, ao menos neste estágio processual, serão livres 

em favor da Genitora, até ulterior deliberação.Com relação ao pedido de 

autorização de visitas, o pedido é TRANQUILO, de modo que defiro 

integralmente, autorizando que o filho BRENO RAFAEL SILVEIRA 

RANSOLIN esteja na companhia do autor ou no dia de Natal ou no dia da 

Virada de Ano (24 e 25/12/2018 e/ou 31/12/2018 e 01/01/2019). Sem 

prejuízo, DETERMINO a realização de estudo psicossocial detalhado pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo para verificar as reais condições em 

que reside os menores BRENO e ROBSON, no prazo imprescindível de 05 

(cinco) dias.Com a juntada do estudo, abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação.Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as 

partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do art. 334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data 

designada pelo setor de conciliação.Não havendo audiência ou 

autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) poderá(poderão) oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data prevista no art. 335, do Novo CPC. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64428 Nr: 4623-54.2018.811.0080

 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: SILVANI PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA 

MARTINHO LUTERO, Rui Eidt, João Candido da Cunha, ROSANGELA 

SALETE COSTA MACHADO, IGOR RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar 

incerto e eventuais interessados.

Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja área pertence (observar 

envio dos autos).

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial).

Após, ao MP.

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória.

Defiro o pedido de retificação dos dados da parte autora. Providencie a 

Secretaria a regularização dos dados no sistema.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 3353-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 

LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DARCI NIENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MARIOTTI SILVA - 

OAB:76572-B/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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 do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> guia de complementação de diligência), devendo o comprovante 

da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Execução. Informo ainda que foi recolhido apenas o valor de 

um ato, sendo que são três atos a serem realizados pela Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 3736-07.2017.811.0080

 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. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA PEREIRA CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 4494-49.2018.811.0080

 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: CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCARIA.COM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

designar a audiência conciliatória para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 

12h00min(MT). Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à 

intimação o teor do despacho inicial caso ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61228 Nr: 3069-84.2018.811.0080

 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): JUSSEMARA MATTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL VICTOR BACELAR 

WAGNER - OAB:97445B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ROBERTO MÜLLER - 

OAB:79659/RS

 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 valor do complemento da diligência de R$400,00 

(quatrocentos reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> guia de 

complementação de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, conforme certidão das 

Oficiais de Justiça de ref. 27.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33911 Nr: 1053-02.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Com fundamento no artigo 9 e 10 do CPC, bem como considerando o 

PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de 

Justiça a respeito dos levantamentos de valores depositados em juízo, 

saliento que as decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido 

de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento.

Com a concordância da parte contrária ou transcorrido “in albis” o prazo, 

tornem conclusos para assinatura do alvará e extinção.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 4369-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELI WESCHENFELDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE NICHTERVITZ KUSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRIÉLI CRISTINA DE CAMPOS 

- OAB:38.858/SC, Marcieli Weschenfelder - OAB:20.350/SC

 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 valor da diligência mediante emissão de guia disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Citação, 

penhora e avaliação. (Obs.: Mandado de Execução são 3(três) atos a 

serem cumpridos pelo Oficial de Justiça).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41696 Nr: 776-18.2016.811.0079

 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: Helena Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de 

maio de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 
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hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39262 Nr: 1461-59.2015.811.0079

 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: Maria Madalena da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de 

maio de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45769 Nr: 429-48.2017.811.0079

 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: Juarez Montelo de Souza Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de 

maio de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41110 Nr: 545-88.2016.811.0079

 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: JOAQUIM FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de 

maio de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58444 Nr: 2460-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTP, NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICIANE LETICIA SULZBACHER 

LOPES - OAB:18321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentado o laudo de estudo psicossocial e colhido o parecer do 

Ministério Público, passo a analisar o pedido liminar.

 Nos processos em que se litiga pela guarda provisória de menor, não se 

atrela, necessariamente, à temática do direito da mãe ou do pai, ou ainda 

de outro familiar - a exemplo dos avós - mas, sobretudo, ao direito da 

criança a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e todos os 

elementos necessários a um crescimento equilibrado.

Nas questões que envolvem guarda de menor, prevalece o interesse da 

criança, inexistindo nos autos fatos a ensejar a alteração da guarda fática 

já existente.

 A propósito, “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, desde que 

aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o quanto 

possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 

2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter Kenji Ishida, 

Atlas, p. 74).

Deste modo, considerando-se a mera regularização de uma situação 

fática já existente e consolidada, até porque o laudo psicossocial e o 

parecer ministerial foram favoráveis, DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA, 
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conforme requerido. Expeça-se o necessário.

Uma vez que a Requerida se encontra em local incerto e não sabido, 

DEFIRO o pedido de citação por edital.

Decorrido o prazo de citação, sem a apresentação de resposta, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública, para que assim o faça.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38474 Nr: 1134-17.2015.811.0079

 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: NELZA TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39644 Nr: 1669-43.2015.811.0079

 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: Rosilda Domingo Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37266 Nr: 547-92.2015.811.0079

 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: ANDREIA LEITE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38475 Nr: 1135-02.2015.811.0079

 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: Deuszeli Faustino de Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46522 Nr: 827-92.2017.811.0079

 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: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA

 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.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 407-24.2016.811.0079

 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: NELSI SOARES DICKMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43558 Nr: 1560-92.2016.811.0079

 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: ZILMA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40753 Nr: 429-82.2016.811.0079

 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: Paulo Alves de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41546 Nr: 719-97.2016.811.0079

 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: ELZA MARIA AUGUSTA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

maio de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 861-04.2016.811.0079

 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: MARIA DA PAZ FERNANDES

 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.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação de alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com a vinda ou transcorrido o prazo supra "in albis", certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37140 Nr: 503-73.2015.811.0079

 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: Ana Correa do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Consigno que a parte apelada já apresentou contrarrazões à apelação.

Assim, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51815 Nr: 3387-07.2017.811.0079

 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: HOSANA MARIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Balke Bezerra, RONALDO FERREIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICIANE LETICIA SULZBACHER 

LOPES - OAB:18321/O, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:MT 23.681 

B, LEOVERAL FRANCISCO LOPES - OAB:3.549-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 1137-64.2018.811.0079

 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: LUCILA ANITA SOHN GESING

 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
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 Cod. Proc.: 44206 Nr: 1867-46.2016.811.0079

 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: LOURDES MARIA DA CONCEIÇÃO PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 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.: 47997 Nr: 1614-24.2017.811.0079

 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: Sonia Barbosa da Silva

 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: 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.: 54231 Nr: 781-69.2018.811.0079

 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 Tereza Carvalho de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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.: 40029 Nr: 165-65.2016.811.0079

 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: Estevão Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 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 
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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.: 44912 Nr: 2213-94.2016.811.0079

 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: Ednaldo Barros dos Santos, Raimundo Barros dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DA SILVA - 

OAB:21680

 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.: 54217 Nr: 772-10.2018.811.0079

 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: Enivaldo Gonçalves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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.: 54179 Nr: 748-79.2018.811.0079

 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: Aparecida Margarida Martins 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.: 54298 Nr: 810-22.2018.811.0079

 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: Raimunda Araújo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade 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 
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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.: 48996 Nr: 2070-71.2017.811.0079

 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: MARIA ALVES PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 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.: 52328 Nr: 3637-40.2017.811.0079

 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: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 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.: 48207 Nr: 1735-52.2017.811.0079

 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: Deuzivam dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade 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.: 52404 Nr: 3656-46.2017.811.0079

 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: ANTONIA BARROS FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658
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 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.: 39111 Nr: 1391-42.2015.811.0079

 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: Eliene Rocha de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 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.: 38444 Nr: 1111-71.2015.811.0079

 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: Manoel de Jesus Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 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).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39932 Nr: 128-38.2016.811.0079

 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: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 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 FEDERAL 

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.: 54297 Nr: 809-37.2018.811.0079

 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: Raimunda Araújo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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 
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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.: 50085 Nr: 2660-48.2017.811.0079

 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: CORINA NUNES CARVALHO

 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.: 50083 Nr: 2658-78.2017.811.0079

 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: BENTO RIBEIRO CRUZ

 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.: 50082 Nr: 2657-93.2017.811.0079

 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: AVILO MORINIGO

 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.: 51557 Nr: 3265-91.2017.811.0079

 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: Maria Suely Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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.
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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.: 46926 Nr: 989-87.2017.811.0079

 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: Raimundo Tranqueira de Souza

 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.: 46925 Nr: 988-05.2017.811.0079

 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: MARIA DE FATIMA FELIPE PINTO

 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.: 55485 Nr: 1273-61.2018.811.0079

 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: SEYLA SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade 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.: 56398 Nr: 1644-25.2018.811.0079

 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: DIOGO SILVA HENRIQUE, LARISSA SILVA HENRIQUE, 

LUANA SILVA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o pedido liminar para conceder aos requerentes pensão mensal 

arbitrada em R$2.000,00 (Dois mil reais).

A este respeito, anoto que a petição inicial está bem fundamentada, 

narrando o trágico episódio que vitimou o provedor da família (certidão de 

óbito juntada).

 O direito é indiscutível e estão presentes todos os requisitos para a tutela 

de urgência, a qual resta evidenciada pela presumida necessidade de 

sobrevivência.

Desta forma, entendo que o valor é prudente para estabilizar a situação 

lamentável, sem prejuízo de majoração se acaso necessária.

Por fim, anoto que a responsabilidade do município é SUBSIDIÁRIA na 

hipótese de descumprimento da liminar pelos particulares.

Nestes termos, DEFIRO, de forma tranquila o pedido liminar.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

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).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49996 Nr: 2603-30.2017.811.0079

 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: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

 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:

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58444 Nr: 2460-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTP, NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICIANE LETICIA SULZBACHER 

LOPES - OAB:18321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA HELENA BRIZOLA DA SILVA, Cpf: 

97202886120, Rg: 4054763513, brasileiro(a), viúvo(a). 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: A Requerente é irmã mais velha do menor N. P. de 12 

(doze) anos de idade, sempre residiram em Goiânia - GO, contudo após a 

morte de seu Pai(genitor) tiveram que mudar para a cidade de Ribeirão 

Cascalheira - MT para cuidar dos bens do inventário. Posteriormente a 

requerente recebe uma ligação de seu irmão N. P. informando que a 

genitora havia fugido deixando uma carta. Após localizarem a 

requerida(genitora), mantiveram contato onde o menor N. P. ficou a 

requerida(genitora). Em fevereiro de 2016, a requerida juntamente com o 

menor N. P. passaram a residir em Santa Rosa - RS, e após agumas 

viagens de visita o menor N. P. relatou o desejo de residir com seus 

irmãos, onde em abril de 2018 a genitora juntamente com o menor N. P. 

passaram a residir em Ribeirão Cascalheira - MT. A requerida alegou 

necessidade de retorna ao Rio Grande do Sul para buscar moveis. 

Passado algum tempo a requerente procurar a requerida solicitando a 

transferência escolar do menor N. P. esta informou que não retornaria 

para Ribeirão Cascalheira e que era para a requerente comprar passagem 

pro menor ir embora para o Sul, não confirmando seu endereço. Indagado 

ao menor N. P. se gostaria de retorna para Sul, afirmou o desejo de não ir, 

pois se sentia melhor ao lado dos irmãos. Assim requer que seja 

concedida a tutela de urgência, initio litis inaudita altera parte para que 

conceda a Guarda Provisória do menor Nayron Pelizan em favor da 

Requerente, tendo em vista a verossimilhança das alegações e o perigo 

de dano grave ao infante, consistente em eventual alteração da situação 

de fato em que se encontra, bem como o início do ano letivo na escola de 

Ribeirão Cascalheira-MT iniciar-se no próximo dia 31 de Julho, conforme a 

declaração de vaga em anexo. No mérito, requer seja julgado totalmente 

procedente o pedido, confirmando e deferindo a Guarda Provisória à 

Requerente, visto que já possui a guarda de fato do menor, conforme 

prevê o § 5º, do artigo 1.584 do Código Civil Brasileiro

Despacho/Decisão: Vistos.Apresentado o laudo de estudo psicossocial e 

colhido o parecer do Ministério Público, passo a analisar o pedido liminar. 

Nos processos em que se litiga pela guarda provisória de menor, não se 

atrela, necessariamente, à temática do direito da mãe ou do pai, ou ainda 

de outro familiar - a exemplo dos avós - mas, sobretudo, ao direito da 

criança a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e todos os 

elementos necessários a um crescimento equilibrado.Nas questões que 

envolvem guarda de menor, prevalece o interesse da criança, inexistindo 

nos autos fatos a ensejar a alteração da guarda fática já existente. A 

propósito, “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, desde que aí 

se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o quanto 

possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 

2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter Kenji Ishida, 

Atlas, p. 74).Deste modo, considerando-se a mera regularização de uma 

situação fática já existente e consolidada, até porque o laudo psicossocial 

e o parecer ministerial foram favoráveis, DEFIRO A GUARDA 

PROVISÓRIA, conforme requerido. Expeça-se o necessário.Uma vez que 

a Requerida se encontra em local incerto e não sabido, DEFIRO o pedido 

de citação por edital.Decorrido o prazo de citação, sem a apresentação de 

resposta, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública, para que assim 

o faça.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Expeça-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, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 13 de dezembro de 2018

Servidor/matricula: Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37854 Nr: 790-36.2015.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31259 Nr: 1351-65.2012.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONICE QUINTILIANO DE SANTANA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460, TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA - 

OAB:16430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1351-65.2012.811.0079, Protocolo 31259, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35578 Nr: 2221-42.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMIRO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 2221-42.2014.811.0079, Protocolo 35578, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35438 Nr: 2083-75.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 2083-75.2014.811.0079, Protocolo 35438, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35308 Nr: 1974-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOPES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1974-61.2014.811.0079, Protocolo 35308, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35290 Nr: 1957-25.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1957-25.2014.811.0079, Protocolo 35290, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35253 Nr: 1921-80.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1921-80.2014.811.0079, Protocolo 35253, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 1918-28.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Marques Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1918-28.2014.811.0079, Protocolo 35250, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 1506-34.2013.811.0079

 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., Severiano 

Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1506-34.2013.811.0079, Protocolo 33063, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35133 Nr: 1816-06.2014.811.0079

 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: LUCINEI FERREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1816-06.2014.811.0079, Protocolo 35133, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34516 Nr: 1270-48.2014.811.0079

 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: ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1270-48.2014.811.0079, Protocolo 34516, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30631 Nr: 481-04.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosalina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B/MT, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT - 21736

 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 informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42177 Nr: 10-12.2017.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves, Wagleyson Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo n° 10-12.2017.811.0052 – Código 42177

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando que o presente exauriu sua finalidade, 

DEFIRO “in totum” a cota Ministerial de ref. 52, pelo que DETERMINO o 

descanso dos autos na secretaria de vara, até a conclusão do Inquérito 

Policial.

 Após ARQUIVE-SE este incidente, nos moldes do art. 1.371 da CNGC/MT.

PROCEDA-SE com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45971 Nr: 1885-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1885-17.2017.811.0052 – Código 45971

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 15 DE MAIO DE 2019, ÀS 13H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44846 Nr: 1293-70.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 1293-70.2017.811.0052 – Código 44846

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 15 DE MAIO DE 2019, ÀS 15H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 1480-15.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Monteiro Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1480-15.2016.811.0052 – Código 41181

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 15 DE MAIO DE 2019, ÀS 16H15MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39798 Nr: 730-13.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Rosa Deambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AUGUSTO DA 

SILVA - OAB:3392

 Processo nº 730-13.2016.811.0052 – Código 39798

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 15H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 786-46.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 672 de 730



 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurino Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 786-46.2016.811.0052 – Código 39961

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 15H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 1479-30.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1479-30.2016.811.0052 – Código 41180

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 15H50MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49886 Nr: 197-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nevanil Santana Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 197-83.2018.811.0052 – Código 49886

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 16H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39698 Nr: 674-77.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:OAB/MT 11.393

 Processo nº 674-77.2016.811.0052 – Código 39698

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 17H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 2844-85.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2844-85.2017.811.0052 – Código 47762

Vistos etc.,

Em detida análise, tendo em vista que o adolescente infrator V.G.O.S., 

atualmente maior de idade, iniciou prática de ilícito penal (n. 

1895-27.2018.811.0052 – cód. 54702), EXTINGO o presente, nos termos 

dos arts. 180, inciso I, e art. 181 do ECA c/c art. 46, §1º, da Lei do 

SINASE.

Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais 

efetivamente praticados, FIXO os honorário advocatícios em 2 URH, que 

perfazem a quantia de R$ 1.793,01 (mil, setecentos e noventa e três reais 

e um centavo).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. 

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 21.373.

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas estilares.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37501 Nr: 923-62.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 24343/O

 Processo nº 923-62.2015.811.0052 – Código 37501

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando a manifestação de ref. 27, REVOGO a 

nomeação do Dr. Luiz Gabriel Martins e NOMEIO, como defensor(a) 

dativo(a), o(a) Dr(a). ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, 

para que atue como advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 

303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que 

é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, no caso de aceitação do múnus de defesa do réu VALTAIR 

AUGUSTO DE SOUZA.

Ademais, pelo serviço prestado nestes autos pelo causídico Dr. Luiz 

Gabriel Martins, OAB/MT 24.343/O, arbitro 02 URH – R$ 1.793,02 a título de 

honorários advocatícios. Expeça-se a competente certidão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39176 Nr: 446-05.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo da Silva Norato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 
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OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 446-05.2016.811.0052 – Código: 39176

Vistos etc.,

Considerando o julgamento do recurso defensivo nestes autos e o alvará 

de soltura nº 0000446-05.2016.811.0052.05.0004-23 expedido pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ref. 205), DETERMINO que se proceda 

com a soltura do réu, conforme deliberado, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO.

De tudo cumprido, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

ciência e/ou se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7296 Nr: 354-76.2006.811.0052

 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: Elizangela de Souza Castellan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Geraldo Castellan, Ericon 

Flavio de Souza Castellan, Emerson de Souza Castellan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Claúdio Palma Dias - OAB:MT - 3523-A

 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 comparecer perante este 

Juízo, a fim de retirar o Formal de Partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 3021-15.2018.811.0052

 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: Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55016

Vistos etc.,

Verifico que na sentença (ref.19) não foi arbitrado os honorários 

advocatícios do defensor dativo nomeado, portanto, considerando o 

trabalho desempenhado pelo advogado, ARBITRO o valor R$ 1.793,01 (mil 

setecentos e noventa e três reais e um centavo).

EXPEÇA-SE certidão a favor do advogado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55640 Nr: 3363-26.2018.811.0052

 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: Ana Rodrigues Vandel-Rei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maia Vendramini - 

OAB:MT - 23004, Graziele Penachioni Claudino - OAB:MT - 16.305-O, 

Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., (...) Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 

por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da medida. 

2) CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal (observado o 

disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à inicial, bem como a 

INTIME para cumprimento da decisão da tutela de urgência deferida. 3) 

Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à inicial, 

certifique-se e INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para, querendo, 

impugnar a contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4) Após o 

transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55664 Nr: 3364-11.2018.811.0052

 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: Jailton Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) 7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 3397-98.2018.811.0052

 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: Almiro Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55744 Nr: 3405-75.2018.811.0052

 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: Mailda Eloisa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 
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OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) 7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56002 Nr: 3545-12.2018.811.0052

 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: Elaine Oliveira dos Santos

 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:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.(...) .10)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL 

E DO ESTUDO SOCIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para se manifestarem, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de competência 

delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56030 Nr: 3563-33.2018.811.0052

 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: Donato Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

C o n s e l h o  d a  J u s t i ç a  F e d e r a l ; A p ó s ,  f a ç a m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56676 Nr: 3901-07.2018.811.0052

 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: Maria José Balbino de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT 

15078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., (...) Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 

por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da medida. 

2) CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal (observado o 

disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à inicial, bem como a 

INTIME para cumprimento da decisão da tutela de urgência deferida. 3) 

Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à inicial, 

certifique-se e INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para, querendo, 

impugnar a contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4) Após o 

transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 3983-38.2018.811.0052

 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: Vanderlucia Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) Resolução CNJ nº 232/2016.6)INTIME-SE o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o 

exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56848 Nr: 4001-59.2018.811.0052

 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: Nerivaldo Severiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 
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decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 2242-60.2018.811.0052

 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: Constantino Mendes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

C o n s e l h o  d a  J u s t i ç a  F e d e r a l ; A p ó s ,  f a ç a m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33614 Nr: 550-65.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 550-65.2014.811.0052 – Código: 33614 Vistos; Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - 

instaurado em desfavor de RONEY DE SOUZA RODRIGUES. Realizado o 

cálculo da pena (fl. 97), o MP manifestou-se pela homologação do cálculo, 

extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena privativa de 

liberdade, bem como requereu a intimação do reeducando para o 

pagamento da pena de multa. Após a intimação de RONEY (fl. 203), 

certificou-se o decurso do prazo para o pagamento da pena de multa (fl. 

104), razão pela qual o MP requereu a comunicação do fato à Fazenda 

Pública (fl. 105). Levando-se em conta a concordância do MINISTÉRIO 

PÚBLICO com o cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo. Diante do integral cumprimento da pena imposta, com 

base no artigo 202 da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNILIBIDADE do reeducando RONEY DE SOUZA RODRIGUES. Nos termos 

da tabela da OAB e com base nos atos efetivamente praticados, retifico a 

decisão de fls. 59/59-v, para fixar os honorários advocatícios do 

advogado nomeado em 2 URH, equivalentes a R$ 1.793,01 (mil, setecentos 

e noventa e três reais e um centavo). EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação em nome da advogada DR. MARCELO BARROSO VIARO, 

OAB/MT n. 13.290-A. Em relação ao não pagamento da pena de multa, 

EXTRAI-SE a competente certidão e a encaminhe à Fazenda Pública, para 

que tome as devidas providências no tocante à execução do débito. 

REVOGO a decisão de fls. 106, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018. Transitada em julgado, 

oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e Criminal e ao 

Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o cumprimento integral da 

pena. Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33386 Nr: 369-64.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Alves Aleixo Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 369-64.2014.811.0052 – Código: 33386

Vistos;

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de FÁBIO ALVES ALEIXO ALEGRE.

 Certificado o integral cumprimento da pena (fl. 81), o MP manifestou-se 

pela extinção da punibilidade (fl. 84).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando FÁBIO ALVES ALEIXO ALEGRE.

Nos termos da tabela da OAB e com base nos atos efetivamente 

praticados, retifico a decisão de fl. 23, para fixar os honorários 

advocatícios do advogado nomeado em 3 URH, equivalentes a R$ 2.689,52 

(dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome da advogada 

DR. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32338 Nr: 798-65.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernando Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 798-65.2013.811.0052 – Código: 32338

Vistos;

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de BRUNO FERNANDO DIAS.

 Realizado o cálculo de pena, constatou-se o integral cumprimento da pena 

(fl. 146).

Instado a se manifestar, o MP pugnou pela extinção da punibilidade (fl. 

149).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando BRUNO FERNANDO DIAS.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 377-75.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº. 377-75.2013.811.0052 – Código: 31918

Vistos;

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS.

 Certificado o integral cumprimento da pena (fl. 134), o MP manifestou-se 

pela extinção da punibilidade (fl. 137).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS.

Nos termos da tabela da OAB e com base nos atos efetivamente 

praticados, retifico a decisão de fls. 89/91, para fixar os honorários 

advocatícios do advogado nomeado em 3 URH, equivalentes a R$ 2.689,52 

(dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome da advogada 

DRA. ELLEN BARROSO VIARO, OAB/MT n. 14.138-A.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12144 Nr: 1446-84.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Batista Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 1446-84.2009.811.0052 – Código 12144

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 20 DE MAIO DE 2019, ÀS 15H10MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Autos n. 724-11.2013.811.0052 (Código: 32265)

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de PAULO RICARDO DA SILVA.

Realizado o cálculo da pena (ref. 83), o MINISTÉRIO PÚBLICO 

manifestou-se pela homologação do cálculo, desde que fosse corrigida a 

data base para progressão do regime, de forma que passasse a constar a 

data da falta grave/última prisão.

 Atendido o pleito do Parquet (ref. 107), a defesa manifestou-se pela 

homologação do cálculo, bem como requereu a progressão de regime.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

Defesa com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 REMETAM-SE os autos, novamente, ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se 

manifeste sobre a progressão de regime, conforme determina o art. 112, 

§1º, da LEP.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32010 Nr: 471-23.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo da Silva Norato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-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 a Defesa para se 

manifestar nos autos, no prazo legal, acerco do cálculo de ref. 38

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56153 Nr: 3626-58.2018.811.0052

 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: NKdSM, GFdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR MORILHO SILVEIRA 

- OAB:24687/O

 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 da petição de referência 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 180-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bastos

 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 a defesa para se 

manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do cálculo de Ref: 161.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-52.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVILSON DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/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):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 
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1000282-52.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ADEVILSON DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RIO BRANCO, 13 de 

dezembro de 2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-37.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000283-37.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MOISES GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTOS MATO GROSSO LTDA RIO BRANCO, 13 de dezembro de 

2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-74.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/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):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000287-74.2018.8.11.0052. REQUERENTE: DURVAL FERREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro de 

2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARCULINA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/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):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000311-05.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LUCINEIA MARCULINA VIDAL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro de 

2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PITTERSON MENDES LAMARAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MARTA DELMONDES PEIXOTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000249-62.2018.8.11.0052. REQUERENTE: PITTERSON MENDES 

LAMARAO REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, MARTA 

DELMONDES PEIXOTO - ME RIO BRANCO, 13 de dezembro de 2018. 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-29.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000290-29.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ALAN CARLOS ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A RIO BRANCO, 13 de dezembro de 2018. Vistos etc., 

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-59.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000191-59.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro de 

2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000294-66.2018.8.11.0052. REQUERENTE: DELMAR ZANOL REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro de 2018. Vistos 

etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-14.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VINICIO 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))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000291-14.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARCO VINICIO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro de 2018. Vistos 

etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KUSTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000103-21.2018.8.11.0052. REQUERENTE: REINALDO KUSTHER 

REQUERIDO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, SOTECO LOCACAO 

COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RIO BRANCO, 13 de dezembro de 

2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes será encerrada a instrução probatória. Após, 

voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERONE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000242-70.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ALBERONE MOURA DA 

SILVA REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro 

de 2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o 

prazo sem manifestação das partes será encerrada a instrução 

probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000308-50.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/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))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000308-50.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JAINE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RIO BRANCO, 13 de dezembro de 2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será 

encerrada a instrução probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000268-68.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000268-68.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RIO BRANCO, 13 de dezembro de 2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será 

encerrada a instrução probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000251-32.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AURO ADAIR DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

EDILENE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000251-32.2018.8.11.0052. REQUERENTE: AURO ADAIR DE MATOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, EDILENE OLIVEIRA 

BARBOSA, MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO RIO 

BRANCO, 13 de dezembro de 2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será 

encerrada a instrução probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-46.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA KUSTHER PREISIGKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Daiene Vaz Carvalho Goulat PROCESSO n. 

1000360-46.2018.8.11.0052 Valor da causa: R$ 15.359,99 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCIA KUSTHER PREISIGKE Endereço: RUA JOSE TAVARES DE 

MENEZES, 529, CIDADE ALTA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 

Endereço: AVENIDA OTÁVIO CAMPELO RIBEIRO, 2801, ELDORADO, SETE 

LAGOAS - MG - CEP: 35702-153 Senhor(a): MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2019 Hora: 08:30, ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para a realização da audiência. 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. RIO BRANCO, 14 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-50.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000071-50.2017.8.11.0052 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ELZIRA 

DUQUE SOARES PEREIRA, Endereço: RUA AMAZONAS, 123, VILA 

MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AVIANCA, Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 7003 AO 

FIM - LADO ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-006 

Senhor(a): EXECUTADO: AVIANCA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, 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 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DECISÃO: anexa VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 10.909,05 (dez mil novecentos e nove reais e cinco 

centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada 

aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 14 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Tecnico(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: 1000130-04.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (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 RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000130-04.2018.8.11.0052 Valor da causa: R$ 10.966,64 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NEWTON PEREIRA, Endereço: Rua Minas Gerais, s/n, Bom Jardim, 

SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Endereço: REDE 

CEMAT, n 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Anexa VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-67.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-72.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que 

extinguiu o feito por abandono da causa, requerido pela parte exequente. 

Insurge a parte exequente acerca da decisão que extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no 

artigo 485,inciso III, do CPC e artigo 51 da Lei 9.099/95. Consta nos 

andamentos dos dias 02/04/2018 e 16/04/2016 que a parte exequente 

deixou transcorrer o prazo "in albis" para manifestar no feito, conforme 

certidão de ID 12754452. Portanto, considerando que a parte exequente 

foi intimada duas vezes para se manifestar no feito e quedou-se inerte, a 

sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, deve ser mantida 

na íntegra. Aguarde-se o transito em julgado da sentença. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-70.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

ALBERONE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000242-70.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ALBERONE MOURA DA 

SILVA REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. RIO BRANCO, 13 de dezembro 

de 2018. Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Transcorrido o 

prazo sem manifestação das partes será encerrada a instrução 

probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000265-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000265-16.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: CRISTINA SOUZA GONCALVES, 

Endereço: Rua Bahia, 35, Operários, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): CRISTINA 

SOUZA GONCALVES 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 08:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 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. RIO BRANCO, 14 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000266-98.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 11.933,40 ESPÉCIE: [PULSOS EXCEDENTES, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS, Endereço: Avenida 

dos Imigrantes, 239, Ep-Advocacia, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): EDUARDO 

PIMENTA DE FARIAS 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 09:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 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. RIO BRANCO, 14 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010140-90.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8010140-90.2015.8.11.0052 Vistos etc., Diante do certificado 

no ID 16152543, DEFIRO o pedido da parte autora, considerando deter o 

dinheiro preferência sobre os bens a serem penhorados e em 

observância ao orçamento acostado ao ID 11874567, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do requerido por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 23.006,55, indicado no memorial de ID 

11874567, onde já foi feito o cálculo referente ao desconto do IRRF. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que 

valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

INTIME-SE a parte requerida acerca da penhora online, para os fins do § 

1º do artigo 525 do CPC. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação de que trata do § 1º do artigo 

525 do CPC, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS. Não havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE e diga a 

parte credora em 15(quinze) dias úteis. (IV) Caso a penhora reste 

infrutífera, INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-09.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA LAET DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000356-09.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIDALVA LAET DE ABREU 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIO BRANCO Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. De acordo 

com o Enunciado 90 do FONAJE, 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. Portanto, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 90 do FONAJE Revogo a liminar porventura deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CCGJ/MT., e 

considerando que os réus desejam recorrer da sentença condenatóira, 

impulsiono estes autos e intimo o advogados dos réus para apresentarem 

as razões de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27400 Nr: 1859-26.2010.811.0032

 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: Ivo Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Sr. IVO 

XAVIER, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido desde a data do indeferimento administrativo, considerando como 

data de entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, 

para todos os efeitos legais. E, por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, ...... Condeno 

a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta ....certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20622 Nr: 1376-98.2007.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jovino Rosa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:OAB/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a planilha de cálculo de fls. 
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183/185, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 

925 do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor com as 

providências necessárias para que seja expedido ofício requisitório 

(Requisição de Pequeno Valor) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o respectivo alvará para 

levantamento dos valores, certificando nos autos.Intimem-se as 

partes.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5051 Nr: 2006-67.2001.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Keniz Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Spenka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anédio Aparecido Tosta - 

OAB:4.855, Marco Aurélio Piacentini - OAB:7.170-A, Vera Maria 

Batista Lopes - OAB:7046-B

 Nps termos do artigo 5º, § 3º,do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO á parte autora ,para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

89,82(oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de Fls78, para recolhimento da guia de custas e 

R$ 89,82.. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.brlink "EMISSÃO DE GUIA S ONLINE PRIMEIRA INSTANCIA", 

clicarno item 11(Custas e Taxa Finais ou Remanescentes0,preencher os 

campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item em custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um Boleto único.Apos a efetivação do 

recolhimento,deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Capital aos cuidados da Central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 922-11.2013.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenil Pereira de Alcantana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a impugnação juntada 

aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27650 Nr: 579-83.2011.811.0032

 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: Manoel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 13hr30min. Cumpre salientar o comparecimento das 

testemunhas à audiência ora designada, deverá ocorrer por intermédio do 

causídico da ação, conforme preceitua o art. 455 do CPC. INTIMEM-SE a 

parte autora, bem como a requerida, esta por meio de remessa postal 

(convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem à audiência ora 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às Providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 1236-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.Oportunize-se às partes a apresentação de memoriais, uma vez que 

a instrução processual já se encerrara.Intime-se.Ciência ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.De Nobres para Rosário Oeste/MT, 13 de dezembro de 

2018.Sabrina Andrade Galdino RodriguesJuíza de Direito, em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANSS ESCOBAR DA CRUZ (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))

 

Certifico que em razão da Portaria n. 1420/2018-PRES (a qual estabeleceu 

o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de dezembro de 2018, das 7 

às 14 horas) e por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo 

Nicolino de Castro, redesigno o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13h00, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000412-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que em razão da Portaria n. 1420/2018-PRES (a qual estabeleceu 

o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de dezembro de 2018, das 7 

às 14 horas) e por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo 

Nicolino de Castro, redesigno o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13h30, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-62.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em razão da Portaria n. 1420/2018-PRES (a qual estabeleceu 

o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de dezembro de 2018, das 7 

às 14 horas) e por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo 

Nicolino de Castro, redesigno o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h00, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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))

 

Certifico que em razão da Portaria n. 1420/2018-PRES (a qual estabeleceu 

o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de dezembro de 2018, das 7 

às 14 horas) e por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo 

Nicolino de Castro, redesigno o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h30, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em razão da Portaria n. 1420/2018-PRES (a qual estabeleceu 

o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de dezembro de 2018, das 7 

às 14 horas) e por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo 

Nicolino de Castro, redesigno o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15h00, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que em razão da Portaria n. 1420/2018-PRES (a qual estabeleceu 

o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de dezembro de 2018, das 7 

às 14 horas) e por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo 

Nicolino de Castro, redesigno o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15h30, 

para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84696 Nr: 246-24.2018.811.0053

 AÇÃO: Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso ->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Isto postos, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, 

sem resolução de mérito, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

o presente processo ajuizado por Carlos Yamashita.Sem custas. Sem 

honorários advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.Intime-se. 

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 41323 Nr: 1423-04.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ASSUNÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 670-08.2014.811.0053

 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: VITO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por Vitor dos Santos Pereira em face do Município de 

Barão de Melgaço/MT. Assim, JULGO EXTINTO este processo, à luz do art. 

487, inc. I, do CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça 

gratuita.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se o autor por meio do seu patrono (DJE), e a 

administração pública mediante remessa dos autos (CPC, art. 183, § 

1º).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 359-46.2016.811.0053

 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: IMANEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Intimação da parte Requerida, por meio de seu causídico, para, querendo, 

no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 873-67.2014.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RÂDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA, FDOS, LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, ref: 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84596 Nr: 200-35.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LUCESI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de sua causídico, para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82963 Nr: 1718-94.2017.811.0053

 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 BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LEO RIBEIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, ref: 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 495-43.2016.811.0053

 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: ANTONIO RIBEIRO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para, querendo, no 

prazo legal, impugnar à contestação proferida nos autos, ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 321-63.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LÚCIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para, querendo, no 

prazo legal, impugnar à contestação prorerida nos autos, ref : 11.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAS DORES SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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 CARTA DE 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 . 

1000119-69.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: KELLY DAS DORES SILVA CARVALHO 

Endereço: Rua Sao sebastião, 03, varginha, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO GOVERNO 

DO ESTADO Endereço: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DE MATO GROSSO, RUA H, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-909 Senhor(a): KELLY DAS DORES SILVA 

CARVALHO 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: 15:10 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, 14 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: 1000643-03.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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CACILDA APARECIDA DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-23.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELINA RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA OAB - MT20618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-75.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELINA RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA OAB - MT20618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-33.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUIZIO RIBEIRO (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))

 

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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-17.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ARAUJO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-91.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TAMAMUTO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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))

 

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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-80.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-15.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

YARA SYBELE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-05.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINO DE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000777-64.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEYRIANE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-16.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-06.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALESON JONNE DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-58.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-69.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA AUXILIADORA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-72.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTANA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-72.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTANA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-62.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AMAILCE APARECIDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-82.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-55.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREDSON SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-55.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINY DE MIRANDA XAVIER LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-40.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINY DE MIRANDA XAVIER LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000660-39.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BRANDAO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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))

 

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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000661-24.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BRANDAO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-76.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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 das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-46.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUSENIR GALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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, 14 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-96.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-66.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-51.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-36.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-21.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA VIDIGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAS DORES SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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 CITAÇÃO E 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 . 

1000119-69.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: KELLY DAS DORES SILVA CARVALHO 

Endereço: Rua Sao sebastião, 03, varginha, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO GOVERNO 

DO ESTADO Endereço: SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DE MATO GROSSO, RUA H, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-909 Senhor(a): REQUERIDO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade 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: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 15:10 , 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. 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 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 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.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92388 Nr: 3688-40.2018.811.0039

 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: THIAGO WARLY DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido inicial para AUTORIZAR a realização do evento 

“FORRÓNEJO”, que será realizado no dia 14 de dezembro (sexta-feira), 

com previsão de início às 22h., e término no dia 15 de dezembro (sábado), 

às 05 horas, nas dependências do Sindicato dos Produtores Rurais de 

São José dos Quatro Marcos, 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) Compete aos responsáveis pelo evento 

fiscalizar em sua plenitude o cumprimento do presente Alvará e da Portaria 

do Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo de 
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outras sanções administrativas e penais;6) O requerente deverá afixar em 

lugar visível e de fácil acesso à entrada do local do evento, informação 

destacada sobre a natureza do espetáculo e as condições fixadas neste 

alvará para a entrada de menores de idade;7) A concessão desse 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.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000459-35.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

FRANCIMAR MAURICIO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000459-35.2018.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: FRANCIMAR 

MAURICIO DE SOUSA Vistos etc. Intime-se a parte autora para comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de 15(quinze) 

dias sob pena de indeferimento da inicial. Initmem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As providências 

SAPEZAL, 14 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha o valor de 45,41 referente a taxa do 

Distribuidor uma vez que em Barra do Garças, o Cartório Distribuidor é 

particular.

O referido valor deverá ser depositado na conta abaixo:

Banco do Brasil

AG: 7140-4

C/C: 52600-2

R$ 45,41.

A parte autora deverá enviar o comprovante de pagamento pelo sistema 

PEA e será enviada novamente a Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71976 Nr: 1526-62.2012.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

RECEBO o recurso interposto pelo Ministério Público.

Certifique-se o decurso do prazo para interposição de recurso pelo 

Ministério Público.

Intime-se a defesa para que apresente as razões no prazo legal.

APÓS, DÊ VISTA para o Ministério Público a fim de que apresente as 

contrarrazões ao recurso.

Feito isso, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento do recurso, observando a 

necessidade de encaminhamento das mídias constantes no processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26041 Nr: 3-59.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, AMIR 

AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:MT 18406-A, FLÁVIO MÜLLER - OAB:5.841-B/MT, 

IVAN SCHNEIDER - OAB:15345/MT

 Nos termos do Art. 431 da CNGC, intima-se o advogado IVAN SCHNEIDER, 

a devolver os autos em cartório no prazo IMPRORROGAVEL 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.

CNGC, Art. 431: O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112194 Nr: 3348-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉRSON LUIZ GARBUIO, JDC DA 1º VARA CÍVEL DE 

CARAZINHO/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIR JOSÉ FÁCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ANTÔNIO 

FELDMANN - OAB:OAB/RS 35415

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha o valor das custas pendentes da Carta 

Precatória de ref. 1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 850-12.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA – EXODUS I, GRUPO SIFRA / OPINIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JÚNIOR - OAB:17.134/PR, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192.978, JOSE 

LUIS DIAS DA SILVA - OAB:119848

 Vistos etc.
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DEFIRO o pedido constante da petição de ref. 96.

Proceda Secretaria com a expedição dos Ofícios para a retirada das 

restrições conforme requerido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 13508 Nr: 766-94.2004.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Vistos etc.(...) Ainda verifica-se que o órgão ministerial realizou busca do 

endereço nos sistemas informatizados, tendo sido encontrado endereço 

na Comarca de Tangará da Serra e, mais uma vez, o réu não foi 

localizado.Diante desse quadro, não há dúvida acerca do desleixo e 

descaso do réu em manter seu endereço atualizado nos autos, situação 

que ensejou a decretação da prisão preventiva que por ora se 

mantém.Diante disso, observo que não houve nenhuma alteração no 

contexto fático desde a decretação da prisão preventiva do acusado, nem 

a defesa trouxe novos elementos que ensejassem a revogação da medida 

restritiva de liberdade.Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação da 

medida cautelar restritiva de liberdade.No mais, EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE ARENÁPOLIS a fim de CITAR o 

acusado, devendo constar a advertência para que seja indagado o réu se 

pretende constituir advogado para sua defesa neste processo ou 

necessita de assistência da Defensoria Pública, constando na certidão do 

Oficial de Justiça a resposta obtida e o nome do advogado, se o caso.Com 

o retorno da missiva e tendo o réu informado que possui advogado, 

intime-se o causídico via DJE para que apresente a resposta à acusação 

no prazo legal e junte procuração nos autos.Havendo necessidade de 

assistência da Defensoria Pública, remeta-se ao órgão para as 

providências.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112622 Nr: 3590-35.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha as Custas pendentes da Carta Precatória 

de ref. 1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75064 Nr: 112-58.2014.811.0078

 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: DNDS, JDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2329 Nr: 490-78.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGB-M, WGB, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Juel Prudêncio Borges - OAB:3838MT, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, Nara Rubia Alves De Resende - 

OAB:25640, Valter Coutinho Scardua - OAB:7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, assegurou-se a executada a ampla defesa nos termos e 

prazos legais, posto que foi regularmente citada, representada e 

defendida. Em relação ao esgotamento das diligências de localização de 

bens e valores, constato que igualmente foram demonstradas nos autos, 

por meio das respostas negativas dos órgãos e extratos das pesquisas 

realizadas nos sistemas integrados ao Poder Judiciário - BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD.Portanto, embora seja medida judicial extrema, esta 

se tornou necessária, diante da inexistência de outras tentativas possíveis 

e eficazes.Desta feita, ante todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado 

pela Fazenda Pública às 86/88, de modo que DECRETO A 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS E DIREITOS dos executados W.G. 

BERTOLO – ME, WANDERSON GUSTAVO BERTOLO e MARTIN PETRY, 

com fulcro no art. 185-A, da Lei n. 5.172/1966 – Código Tributário Nacional 

c/c Súmula n. 560 do STJ.Procedam as devidas comunicações dos órgãos 

e entidades, advertindo-os que deverão encaminhar imediatamente a este 

juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade 

houverem promovido, os quais limitar-se-ão ao valor total exigível - §§1° e 

2°, art. 185-A, do CTN.Observe-se/Cumpra-se o contido no Provimento n. 

39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Provimento n. 37/2016 

da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – CGJ.Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório com os respectivos 

lançamentos n. 106 e n. 80 – APOLO.Intime-se/Cientifique-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23922 Nr: 485-07.2015.811.0094

 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 do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Cesar Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga Almeida - 

OAB:OAB/MT 13.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos os presentes autos registrados sob n° 485-07.2015.811.0094, 

Código 23922, em que figura como exequente a Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que as partes 

pactuaram acordo, o qual consta às fls. 194/195, pelo qual as partes 

pleitearam a suspensão do processo até integral cumprimento da 

obrigação acordada.

 Às fls. 196 foi deferida a suspensão, sendo o credor intimado para que, 

uma vez ultrapassado o prazo de suspensão, se manifeste requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção pelo pagamento.

Devidamente intimado, o exequente se manifestou às fls. 197, informando 

que ocorreu a quitação integral do acordo, requerendo a extinção do feito 

e liberação da restrição determinada nestes autos.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista que a parte exequente devidamente intimada para se 
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manifestar quanto ao cumprimento do acordo, expressamente comunicou 

o pagamento integral, imperiosa a extinção do feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito a presente 

execução de título judicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC.

 4. Disposições Finais

Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas, eis que, tais 

verbas já foram objeto de acordo.

No mais, DEFIRO a LIBERAÇÃO da restrição anotada às fls. 175, através 

da ferramenta REJANUD. Junte-se cópia da operação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20539 Nr: 827-23.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Dorow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AROLDO DOROW, brasileiro(a), 

casado(a). 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: 10/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de AROLDO DOROW, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel 

001.02.011.016.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 506/2008, 187/2009, 321/2010, 90/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.758,14 - Valor Atualizado: R$ 1.758,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 02 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20548 Nr: 837-67.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARCI FERRAZ, Cpf: 50364979100, 

brasileiro(a), casado(a), marceneiro. 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: 10/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de DARCI FERRAZ, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel n° 

001.02.019.017.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 550/2008, 294/2009, 434/2010, 138/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 1.651,01 - Valor Atualizado: R$ 1.651,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 02 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20610 Nr: 899-10.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvino Oliveira Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALVINO OLIVEIRA AZEVEDO, Cpf: 

09411321372, Rg: 2879689-6, brasileiro(a), viúvo(a). 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: 18/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DALVINO OLIVEIRA 

AZEVEDO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 
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Infração perante o INDEA/MT, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 10877/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/10/2012

 - Valor Total: R$ 7.126,30 - Valor Atualizado: R$ 7.126,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital 

pleiteada pela parte exequente, determino seja realizada busca de 

endereços via BACENJUD com a consequente expedição de citação nos 

endereços alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) 

obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital. Após, 

ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 02 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11581 Nr: 323-51.2011.811.0094

 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: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca da proposta de honorários periciais de fls. 404, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 105-18.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piza Advogados Associados, João Roberto Egydio Piza 

Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Arthur Ospide Accioly

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Egydio Piza 

Fontes - OAB:54.771/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerida, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestar acerca dos documentos de fls. 635, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28763 Nr: 1361-88.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Maziero Pozzobon, Alexander 

Pozzobon, Wilson Roque Pozzobon, DÉCIO JOÃO POZZOBON, WDP 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, Luiz Carlos Malheiros França - 

OAB:163.989/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca da proposta de honorários periciais de fls. 162, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9253 Nr: 118-90.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos Filho, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, João Batista dos Santos 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, através de 

seus procuradores, para considerando a certidão de fls. 372, requerer o 

que de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 45/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza

de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso,

no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor ERIKO FAVORETO,

portador do RG 4522220-2, SPTC/GO, CPF n. 006.195.281-84, para

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II do Magistrado 

da

comarca de Tapurah, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que

deverá ser assinado após a data de publicação deste ato.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Tapurah, 12 de dezembro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 44/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e no uso 

de suas atribuições legais, RESOLVE: NOMEAR o Senhor MAIKON 

VITOLDO CAMPOS KRATCHK , portador do RG 243.927-07, SSP/MT, CPF 

n. 047.201.041-77, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete do Magistrado da Vara Única da Comarca de Tapurah, a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser redigido e 

assinado após a data de publicação deste ato. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Tapurah, 12 de dezembro de 2018 Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 43/2018/DF A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima 

Araújo, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca Tapurah, Estado de 

Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 

02/2015/PRES , subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. CONSIDERANDO que a 

servidora Jucileine Kreutz de Lima, matrícula 21487, Analista Judiciário 

PTJ, designada Gestor Judiciário, estará afastada de suas funções por 

motivo de gozo de férias, no período de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 

2019; RESOLVE: DESIGNAR a servidor(a) Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz, 

matrícula n. 23523, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, no período 

de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2019. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra. Tapurah, 21 de novembro de 2018 Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito em Substituição Legal

PORTARIA N. 49/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
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atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a Senhora Emilly Ribas Faria, portador do RG n. 

124.628.29, SSP/MT, CPF n. 011.420.651-11, do cargo de Assessor de 

Gabinete II, do Magistrado da Comarca de Tapurah, a partir de 19 de 

dezembro de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Tapurah, 14 de dezembro de 2018

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

  

 

PORTARIA N. 50/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a Senhora Ana Jéssika Souza da Silva, portador do 

RG n. 229.822.94, CPF n. 052.824.081-12, Assessor de Gabinete I, do 

Magistrado da Comarca de Tapurah, , a partir de 19 de dezembro de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Tapurah, 14 de dezembro de 2018

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

  

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1951-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, 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 penhora e avaliação, além de apresentar 

a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 617-17.2018.811.0108

 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: JFDCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 35), 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, quanto ao reconhecimento e dissolução da união 

estável, o direito de guarda, visitas e fixação da pensão alimentícia em 

favor da menor, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” 

do CPC, fazendo-o por sentença. Transitada em julgado, expeça-se o 

termo de guarda, após, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas em razão da gratuidade.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48542 Nr: 825-06.2015.811.0108

 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: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do extrato de informações do benefício juntado na f. 

122, dando conta de que o auxílio-doença foi cessado em 23/08/2018, 

com forma de concretizar o comando emanado da decisão judicial 

encartada nas fls. 64/65 dos auto, EXPEÇA-SE ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, o restabelecimento do auxílio-doença à 

autora Regina Jesus Ferreira dos Santos.

Tão logo apresentado o laudo pericial: a) expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal]; e b) proceda-se a 

intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se 

manifestem [art. 477, §1º do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62302 Nr: 616-32.2018.811.0108

 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: AABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, etc.Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a 

união estável havida entre o casal pelo período descrito na inicial, e sua 

dissolução, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” c/c 732 ambos do 

Código de Processo Civil.Contudo, já em razão ao requerimento da 

realização do Exame de DNA, feito em sede de audiência de conciliação 

(p. 23), entendo por bem indeferir, vez que cabe ao requerido formular tal 

pedido em ação própria.Conforme dispõe os art. 1.604 e 1.610: Art. 1.604. 

Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 

nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.Art. 1.610. O 

reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em 

testamento.No mais, certifique-se a Sr.ª Gestora acerca do decurso do 

prazo para apresentação da contestação.Após, torne os autos conclusos 

para sentença em razão aos demais pedidos.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 865-85.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS, Daniely Regina Da Silva Vilanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por DANIELY 

REGINA DA SILVA, genitora do menor Guilherme Pietro Silva em face de 

RAFAEL DA SILVA.

Da análise da inicial, verifica-se que o menor e sua genitora residem em 

comarca diversa desta (Certidão do Oficial de Justiça p. 37).

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos, atendendo ao teor da Súmula 383 do 

STJ que define como competente o foro do domicílio do detentor da guarda 

do menor, bem como ao determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o 

processo em comento deverá ser remetido à Comarca de Nova Mutum/MT.

Em razão disso, DECLINO da competência, devendo os autos serem 

remetidos para a Comarca de Nova Mutum/MT.

Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial a 

remessa dos autos, com as baixas e anotações legais.

P.R.I.C, dando-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1235-30.2016.811.0108

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

VISITAS ajuizada por TALITA GARCIA OGEDA em face de COSME 

JOSELINO VIANA SOARES.

Verifica-se em petitório de p. 145, que em contato com a requerente, esta 

informou estar residindo na cidade de Bituruna/PR, juntamente com a, 

requerendo a remessa dos autos ao Juízo competente.

Apresentou comprovante de endereço p. 146.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido ao Juízo competente.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Bituruna/PR, atual residência da menor e sua genitora.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 2686-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de custas judiciais 

devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente 

decisão ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

Assim, expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para 

que efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 1864-04.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Processo n.º 1864-04.2016.8.11.0108.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do embargado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor dos 

embargos de declaração, formulados pelo embargante. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25389 Nr: 1665-89.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para o fim de CONDENAR o acusado JOSE 

CARLOS DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 1547402 SSP/PR, 

CPF 206.221.989-04, filho de Etelvino Pinto de Souza e de Cleonice 

Andriato, residente na Av. Das Flores, nº 630, Centro, na comarca de 

Tapurah/MT, vulgo “Zé do avião”, pela prática do crime tipificados nos 

artigos 121, § 3º c/c §4º e c/c art. 13, §2º, alínea “a”, ambos do Código 

Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59454 Nr: 2009-26.2017.811.0108

 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: Adriano Izidorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 V I S T O S.

Cuida-se de Ação de Exoneração/ Revisional de Alimentos proposta por 

Adriano Izidorio em face de Silmara Correa, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro as partes realizaram transação extrajudicial e 

requerem a homologação.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.
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Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses do infante, inexistindo óbice 

legal, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Tapurah (MT), 10 de agosto de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63507 Nr: 1350-80.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Conforme noticiado às fls. 15/17-verso, as partes firmaram acordo em 

relação ao débito exequendo e pugnam pela devida homologação e 

suspensão até o prazo estipulado para pagamento integral do débito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos 

para extinção.

Às providências.

Tapurah (MT), 10 de agosto de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1349-95.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN, MARCELLO 

CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Conforme noticiado às fls. 16/18-verso, as partes firmaram acordo em 

relação ao débito exequendo e pugnam pela devida homologação e 

suspensão até o prazo estipulado para pagamento integral do débito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos 

para extinção.

Às providências.

Tapurah (MT), 10 de agosto de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 1571-63.2018.811.0108

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1571-63.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63825

VISTOS.

Inicialmente, recebo à inicial, vez que houve o declínio de competência 

para a presente Comarca.

 Pois bem. Tratando-se de liquidação da sentença genérica, envolvendo 

direitos individuais homogêneos, com necessidade de provar/identificar o 

titular do crédito e o valor a ser executado, mostra-se necessário 

observar o procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 

511, ambos do CPC.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a emenda da inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, p. ú., 

CPC), providenciando:

a) juntar cópia dos documentos pessoais do autor, bem como 

comprovante de endereço;

 b) apresentar procuração;

 c) adequar o pedido ao rito processual adequado;

 d) formular pedido certo e determinado, quantificando o valor “investido” e 

atribuindo valor à causa, vez que a parte liquidante, na condição de 

“investidor (a)” deve ter conhecimento, ao menos aproximado, do prejuízo 

enfrentado.

Ainda, a fim de comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, 

deverá a parte requerente, no mesmo prazo aludido, juntar cópia de 

comprovante de rendimento ou suas três últimas declarações de imposto 

de renda ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da benesse.

Na impossibilidade de fazê-lo, deverá, desde já, promover o recolhimento 

das custas processuais.

Por fim, proceda a Sr.ª Gestora a reorganização dos autos processuais, 

observando sua ordem cronológica, bem como renumere de forma 

adequada os presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60313 Nr: 2553-14.2017.811.0108

 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: CARMEM MARIA DE FÁTIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro a cota ministerial retro.

Após, renove-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 12425 Nr: 210-02.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARSARO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 210-02.2004.811.0108 (Código 12425)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Irene Marsaro M.E.

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Irene Marsaro M.E., objetivando o recebimento do valor de R$ 1.144,63.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.48).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25324 Nr: 1600-94.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Maciel Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1600-94.2010.811.0108 (Código 25324)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Elias Maciel Chaves

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Elias Maciel Chaves, objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.863,35.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.48).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2370-48.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZAIR TEREZINHA PILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2370-48.2014.811.0108 (Código 46912)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Ilzair Terezinha Pillon

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Ilzair Terezinha Pillon, objetivando o recebimento do valor de R$ 259,92.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.27).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46931 Nr: 2389-54.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPITO FERMINO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2389-54.2014.811.0108 (Código 46931)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Agapito Fermino Arruda

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Agapito Fermino Arruda, objetivando o recebimento do valor de R$ 

238,82.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.25).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 
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obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 2429-36.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2429-36.2014.811.0108 (Código 46972)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Marilda de Oliveira

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Marilda de Oliveira, objetivando o recebimento do valor de R$ 130,01.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.25).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 18114 Nr: 1290-30.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1290-30.2006.811.0108 (Código 18114)

Exequente: Antonio Pedro Montova Neto

Executado: Município de Tapurah

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Promova-se a expedição de novo RPV, com observância do valor 

atualizado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65742 Nr: 2699-21.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ARRUDA ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2699-21.2018.811.0108 (Código 65742)

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde 

de Mato Grosso

 Executado: Aparecido Arruda André

EXECUÇÃO

VISTOS.

Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a ser cumprido pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61498 Nr: 140-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot, PAULO CESAR GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 140-91.2018.811.0108 (Código 61498)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT.

Executado: Jorge Luiz Brizot e outro.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL

VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial formulada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT, contra Jorge Luiz Brizot e Paulo 

Cesar Galvan, todos já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.
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 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 49/52 dos autos). Cumpre destacar, ainda, 

que conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

litigantes, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de 

Processo Civil.

Pagamento de custas judiciais consoante pactuado (fl.49)

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 1900-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR LUIS PASQUALI, Bruna Soares 

Alves dos Santos , ZELMIR JOAO PASQUALI, ROSMARI SALETE 

CAMILOTTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1900-75.2018.811.0108 (Código 64365)

Exequente: Agroapoio Comercio de Insumos Agrícolas L.T.D.A.

Executado: Claudimar Luis Pasquali e outros.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL

VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial formulada por 

Agroapoio Comercio de Insumos Agrícolas L.T.D.A., contra Claudimar Luis 

Pasquali, Bruna Soares Alves dos Santos, Zelmir João Pasquali e Rosmari 

Salete Camilotto Pasquali, todos já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fl. 49 dos autos). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

litigantes, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de 

Processo Civil.

Pagamento de custas judiciais consoante pactuado (fl.49)

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64649 Nr: 2040-12.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda, Lusilene 

Mendes de Lara, HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA, HELITON 

MENDES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2040-12.2018.811.0108 (Código 64649)

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde 

de Mato Grosso

 Executados: Mendes de Lara e Braga Ltda e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Citem-se os executados para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a ser cumprido pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64743 Nr: 2109-44.2018.811.0108

 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: VF, JAMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre Valdicleia Ferreira e Jefferson Augusto Mendes 

Cardoso para reconhecer e dissolver a união estável, estabelecer a 

guarda e os alimentos nas formas e condições pactuadas no termo de 

acordo extrajudicial (fls. 05/05-v).Com efeito, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Expeça-se o termo de guarda das crianças em favor de 

sua genitora.Sem custas e sem honorários, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65802 Nr: 2729-56.2018.811.0108

 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: MARLETE MENDES DE SOUZA, LUCENIR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2729-56.2018.811.0108 (Código 65802)

Requerentes: Marlete Mendes de Souza e Lucenir Jose dos Santos.

 Requerido: O Juízo.

 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO
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VISTOS.

Cuida-se de Homologação de Transação Extrajudicial de Alimentos 

Gravídicos, promovida por Marlete Mendes de Souza e Lucenir Jose dos 

Santos.

No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

petição inclusa (f. 04-05).

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO por sentença o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65855 Nr: 2749-47.2018.811.0108

 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: GBDS, VBDS, JRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre Vanderleia Bianchezzi dos Santos, 

representante da menor requerente Gabrieli Bianchezzi dos Santos, e 

Jober Rodrigues da Rocha para reconhecer e dissolver a união estável, 

estabelecer a guarda e os alimentos nas formas e condições pactuadas 

no termo de acordo extrajudicial (fl.05/05-v).Com efeito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Expeça-se o termo de guarda das crianças em 

favor de sua genitora.Sem custas e sem honorários, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 1669-19.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1669-19.2016.811.0108 (Código 54088)

Autor: Michele Graciola Pedroso

 Requerido: Município de Tapurah

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Michele Graciola Pedroso 

contra Município de Tapurah, em que objetiva a posse da requerente no 

cargo de Apoio Administrativo de Manutenção da Infraestrutura no Serviço 

Público.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional (fl. 173). Por via de 

consequência, dado a manifestação de concordância da parte adversa 

[art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do 

feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Processo isento de custas judiciais devido a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, (fl. 113).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAUJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47004 Nr: 2460-56.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDETE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2460-56.2014.811.0108 (Código 47004)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Waldete Maria da Silva

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Waldete Maria da Silva, objetivando o recebimento do valor de R$ 

619,13.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f. 28).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Proceda-se para a correta numeração das laudas processuais.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57772 Nr: 1040-11.2017.811.0108

 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: KDOS, GRSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1040-11.2017.811.0108 (Código 57772)

Requerentes: Keila de Oliveira Silva e Gilnei Ribeiro Soares Kempner.

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial formulado 
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perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, firmado entre 

Keila de Oliveira Silva e Gilnei Ribeiro Soares Kempner, atinente à guarda e 

alimentos das crianças Vyctor Hugo Oliveira Soares Kempner e Gabriel 

Henrique Oliveira Soares Kempner, cuja homologação requer nos termos 

acordados à fl. 26.

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo (fl. 37).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre Keila de Oliveira Silva e Gilnei Ribeiro Soares Kempner.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeça-se o termo de guarda da criança Gabriel Henrique Oliveira Soares 

Kempner em favor de seu genitor, Gilnei Ribeiro Soares Kempner.

 Expeça-se o termo de guarda da criança Vyctor Hugo Oliveira Soares 

Kempner em favor de sua genitora, Keila de Oliveira Silva.

Isentos de custas processuais por serem hipossuficientes na forma da Lei 

1.060/50 e do art. 98 do CPC.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Publico e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 1197-47.2018.811.0108

 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: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1197-47.2017.811.0108 – CÓDIGO: 63279

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA C/C 

INTERDIÇÃO PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

VISTO.

Tendo em vista informações do município que procedeu com o 

encaminhamento de Junior Sales para Clínica de Reabilitação no município 

de Chapada dos Guimarães/MT (P. 38), intime-se o Município de 

Tapurah/MT para que no prazo de 10 (dez) dias disponibilize informações 

acerca da real situação do interditado, em razão ao lapso temporal 

transcorrido.

No mesmo ato, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, requeiram o que entenderem de direito.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 887-12.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LUIZA BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 AUTOS N.º 887-12.2016.811.0108 – CÓDIGO: 52583

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDA: SONIA LUIZA BINOTTO

VISTO.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

sobre o petitório de pp. 78/87 e demais documentos apresentados pp. 

88/89.

 Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62761 Nr: 878-79.2018.811.0108

 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: FENELON TEOBALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido 

de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, e, em consequência, determino 

que ao requerido disponibilizar à requerente pelo tempo necessário ao seu 

tratamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento 

MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG, sob pena de bloqueio de valores para 

aquisição do referido fármaco. Caso haja notícia de descumprimento desta 

ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 30 

(trinta) dias (CPC, arts. 183 e 335), sob pena de serem presumidas como 

verdadeiras as alegações de fato formuladas na petição inicial (NCPC, 

arts. 344 e 250, II).Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 

Anote-se.Intimem-se.SIRVA-SE DA PRESENTE COMO MANDADO E CARTA 

PRECATÓRIA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54762 Nr: 2036-43.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRBG, DDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2036-43.2016.811.0108 (Código 54762)

Exequente: DIANA DOS SANTOS BARBOSA

Executado: RENALDO BARBOSA GOMES

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Tendo em vista que o acusado, apesar de regularmente citado, não 

efetuou o pagamento de qualquer parcela do corrente ano, bem como 

possui parcelas em aberto do ano de 2016 e 2017, aduzindo que não 

possui condições de custear os alimentos vencidos e que o mínimo 

necessário já se encontra garantido, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Renaldo Barbosa Gomes, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até 

que efetue o pagamento das três últimas parcelas vencidas durante o 

curso do feito.

Expeça-se ofício ao SPC/Serasa para inscrição do nome do executado no 

cadastro de proteção ao crédito.

Intime-se a parte exequente para que apresente a atualização do débito 

exequendo.

Expeça-se mandado de prisão civil, observando que o executado deverá 

permanecer separado dos presos comuns.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 10529 Nr: 267-54.2003.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cleto Ponsi Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 267-54.2003.811.0108 (Código 10529)

Exequente: União – Procuradoria Geral da Fenda Nacional – Mato Grosso

Executado: Luiz Cleto Ponsi Santiago

EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA NACIONAL

VISTOS.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Luiz Cleto Ponsi Santiago, objetivando o recebimento do valor de R$ 

2.732,41.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (fl. 46).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinto a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Sem custas.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. R. I. C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 2667-89.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARLENE BAUNGARTNER SIMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:OAB/MT 14546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2667-89.2013.811.0108 (Código 44103)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Lucia Marlene Baungartner Siminski

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Lucia Marlene Baungartner Siminski, objetivando o recebimento do valor 

de R$ 4.459,15.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.25).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver..

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18749 Nr: 1878-37.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SAVI MONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1878-37.2006.811.0108 (Código 18749)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: João Savi Mondo

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de João Savi Mondo, objetivando o recebimento do valor de R$ 402,84.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.38).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41703 Nr: 578-93.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOPOAGRO TOPOGRAFIA E AGRONOMIA 

LTDA ME, MELISSA ESTEVES DUQUE, Milton Jose Knorst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 578-93.2013.811.0108 (Código 41703)

Exequente: Cooperativa de rédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT

 Executados: Topoagro Topografia e Agronomia L.T.D.A. – M.E. e Outros.

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

V I S T O S

Cuida-se de execução proposta pela Cooperativa de rédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde/MT em face de Topoagro Topografia e Agronomia L.T.D.A. – M.E., 

Melissa Esteves Duque e Milton Jose Knorst.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação exequenda, consoante petição inclusa (fL. 
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62).

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, 

o executado satisfez a obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pela parte executada.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 47002 Nr: 2458-86.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Ortega Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2458-86.2014.811.0108 (Código 47002)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Willian Ortega Ferreira

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 1678-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1678-10.2018.811.0108 (Código 64006)

Requerentes: Maria Lourdes Gessi Pereira

 Requerido: Celso Nilson Pereira

 ALIMENTOS

VISTOS.

Cuida-se de Ação de Alimentos promovida por Kelly Cristina Gessi Pereira, 

menor, representada por sua genitora, Maria Lourdes Gessi Pereira, em 

face de Celso Nilson Pereira.

No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

termo de audiência de conciliação (f.29).

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 1394-02.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESARIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes entabularam acordo, conforme Termo de Sessão de Conciliação 

encartado à p. 23, requerendo a sua homologação e consequente 

extinção.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas próprias partes 

requerente e requerido, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes à p. 23, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais remanescentes conforme dispõe o art. 90, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18766 Nr: 1927-78.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Marino de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1927-78.2006.811.0108 (Código 18766)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Eliezer Marino de Castro

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Eliezer Marino de Castro, objetivando o recebimento do valor de R$ 

717,91.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.22).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 
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de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 66938 Nr: 3269-07.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/O, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 (...) Nesse passo, por descrever fatos que, em tese, se submetem a lei 

penal, RECEBO A DENÚNCIA ofertada, uma vez que preenche todos os 

requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. (...) Defiro o 

requerimento formulado na cota ministerial, especificamente o de item 

3.Entretanto, indefiro a juntada de antecedentes criminais em nome dos 

acusados, nos termos do art. 1.688 da CNGC/MT, bem como o 

requerimento para oficiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso, acerca dos dados do processo para inclusão no sistema, 

por serem serviços inerentes ao Órgão Ministerial. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GLAUCIA GOERGEN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

15:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-64.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DEZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-43.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON XAVIER DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-50.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MENDES NOGUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA SERVICOS NA INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos presentes autos acerca da 

correspondência devolvida (id 15352809), devendo informar o endereço 

atualizado da requerida Miranda Serviços na Internet EIRELI – ME.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-14.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JAILMA PEREIRA INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES CAO DE FARIAS 02904354123 (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-06.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SALES (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))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-06.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SALES (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))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-88.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

14:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-28.2018.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

14h20min.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 1144-77.2014.811.0085

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAY CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE PROTESTO, REGISTRO DE 

IMÓVEIS E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOA 

JURÍDICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, NAURELINA COLMAN 

SATORRE, JOVENIL COLMAN SATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato com a 1ª Vara da Comarca de São 

Gabriel do Oeste - MS, a Sra. Daniela me informou que a carta precatória 

expedida nestes autos fora cumprida, sendo procedida a notificação do 

Cartório através de envio de malote digital (documentos anexos). Certifico 

ainda, que em contato com o respectivo Cartório através do telefone 

elencado à fl. 05 dos autos, conversei com o Sr. Jovenil Colman Satorre o 

qual confirmou que houve a notificação.

Diante disso, em consonância com a decisão de fls. 70, impulsiono os 

autos para intimação do autor para querendo pugnar o de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14683 Nr: 206-68.2003.811.0085

 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: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, JURACY AQUINO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO, 

OTOZENO TOLOTTI, VALDIR SCHEITH, KATIANE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, LUIS 

FELIPE LAMMEL - OAB:7.133, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para manifestar 

acerca da certidão negativa de fls. 180 concernente a não localização de 

KATIANE LIMA e falecimento de OTOZENO TOLOTI. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 1190-66.2014.811.0085

 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: LUZIA MARIA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, MARINALVA RAMOS RODRIGUÊS - 

OAB:12462, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT, RALFF 

HOFFMANN - OAB:13.128-b, TELMO DA ROCHA MACHRY - 

OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 110, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:30horas, 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.: 60081 Nr: 1412-63.2016.811.0085

 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: ANTONIO MELO DE OLIVEIRA

 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 IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 732-10.2018.811.0085

 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: CLAUDINEI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - 

OAB:21.097-O - MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:OAB/MT 23.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono os autos ao autor para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 878-51.2018.811.0085

 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: Silvio Miguel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62675 Nr: 1484-16.2017.811.0085

 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: CHIRLEI MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53487 Nr: 571-39.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR SCHITES DOS SANTOS - 

OAB:72.256/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento à decisão de fls. 56, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 11 de MARÇO 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62664 Nr: 1480-76.2017.811.0085

 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: MARILZA DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 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 do LAUDO 

PERICIAL.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 333-15.2017.811.0085

 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: LENI MARIA DE CARVALHO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 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.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 573-04.2017.811.0085

 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: ANTONIO ADALBERTO DO CARMO SANTANA

 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 no prazo de 15 

(quinze) dias IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64772 Nr: 936-54.2018.811.0085

 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: SILVANA DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:AOB-MT 23892, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, NÁDIMA 

THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 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.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53349 Nr: 473-54.2014.811.0085

 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: SONIA ROSA PINHEIRO LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64872 Nr: 981-58.2018.811.0085

 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): WOSHINGTON VIANES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Processo n° 981-58.2018.811.0085 (Código 64872)

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Woshington Vianes de Moraes, pela prática, em tese, 

dos delitos capitulados no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 

11.343/2006.

Regularmente notificado, na forma do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o 

acusado apresentou defesa prévia (fls. 63/66).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

In casu, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam 

sobejamente demonstrados nos elementos inquisitoriais coligidos, 

notadamente: a) Auto de Prisão em Flagrante Delito; b) Auto de 

Apreensão; e c) Termo de Declarações; inexistindo qualquer 

argumentação para afastar o princípio do in dubio pro societate, incidente 

no momento da propositura da ação penal.

Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP

Isto posto, RECEBO a denúncia, na forma em que foi posta em Juízo, vez 

que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.

Cite-se pessoalmente o acusado, com observância das formalidades 

legais.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 06/02/2019, 

às 17:00 horas. (Lei nº 11.343/2006, art. 56).

 Procedam-se às comunicações pertinentes, nos termos do artigo 1.373, 

III, da CNGC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 708 de 730



Intimem-se Ministério Público, o acusado, o advogado de defesa e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 13 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63257 Nr: 205-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUILIAN EMERSON DA SILVA, LUIZ FELIPE DE 

PAULA, GIOVANI FRANCISCO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 20467/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva intentada pelo Ministério Público, para (I) CONDENAR o acusado 

HUILIAN EMERSON DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 155, 

§4º, inciso I, do Código Penal, passando a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal; (II) ABSOLVER o acusado LUIZ FELIPE DE PAULA, 

da imputação que lhe é feita na denúncia, o que o faço com fundamento 

no artigo 386, V, do Código de Processo Penal; (III) ABSOLVER o acusado 

GIOVANI FRANCISCO BARBOZA, da imputação a ele endereçada na inicial 

acusatória, o que o faço com fulcro no artigo 386, III, do Código Penal.(...)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000194-36.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ANDROMEDE FERREIRA (REQUERIDO)

JOSE FERREIRA SOARES (REQUERIDO)

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JAIR JOSÉ BERLOFA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. Analisando a carta precatória, verifico a ausência de 

documentos indispensáveis para a realização da diligência deprecada. 

Assim, determino a expedição de ofício ao juízo deprecante solicitando a 

remessa de cópias das seguintes peças essenciais para a prática do ato: 

- cópia dos instrumentos de mandato dos advogados das partes; - cópia 

da decisão ou sentença pertinente. Decorrido o prazo de 30(trinta) dias 

sem resposta, devolva-se a carta precatória à origem, com fundamento no 

art. 393 da CNGC-TJMT. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000197-88.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. Trata-se de carta precatória oriunda do juízo da 3ª vara cível 

da comarca de Várzea Grande/MT, deprecada com finalidade para 

proceder à citação do requerido FELICE APARECIDO ANUNCIATTO, nesta 

comarca. Assim, considerando que a missiva cumpriu os requisitos 

elencados no art. 260 do NCPC, cite-se o requerido, por meio de carta 

precatória, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 04/02/2019, às 14h00min, a ser realizada naquele juízo. Após, 

devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com 

os cumprimentos deste Juízo. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima/MT, 14 

de dezembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66175 Nr: 1622-70.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIONITA JORGE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Rural por 

Idade com Pedido de Antecipação de Tutela promovida por Edimilson Alves 

Barboza em face do INSS. [...] Nesse aspecto, registro que os 

documentos apresentados pelo autor não representam, a meu sentir, a 

prova inequívoca, sendo, na verdade, elemento de convicção, ao qual 

deverão ser somados outros para fins de deferimento da aposentadoria 

pleiteada, mormente porque não restou demonstrada a qualidade de 

segurado especial do requerente pelos documentos carreados na inicial. 

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra 

respaldo legal, vez que não há prova inequívoca e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pretendida. Na sequência, prossiga-se com a citação do réu para 

apresentar resposta aos termos da inicial. Intimem-se. Publique-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30146 Nr: 1244-95.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temicio Otaviano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:1. o nome do 

segurado: TEMICIO OTAVIANO DE OLIVEIRA2. o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL3. a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO4. a data de início do benefício – DIB: 22/10/2010 (data da 

citação - fls. 41)5. a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO 

MÍNIMOCondeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores 

retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à 

data da propositura da ação.ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018)TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”).TERMO INICIAL DA 
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CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 

STJ – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas). [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52404 Nr: 593-58.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Verdecio Poche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a implantar em favor 

da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, 

conforme segue:1- o nome do segurado: KARLA VERDECIO POCHE2- o 

benefício concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL3- a renda mensal 

atual: UM SALÁRIO MÍNIMO4- a data de início do benefício – DIB: 

11/12/2011 (data do nascimento da criança)5- a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO6- prazo do benefício: 120 (cento e vinte) dias a 

contar da DIB.Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores 

retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à 

data da propositura da ação.ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018)TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”).TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27027 Nr: 1037-67.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Integração Cultural Quiloa Kongo de Vila 

Bela-INTEGRA VILA BELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fratechi Corrêa, Adiléia Benedita 

Delamônica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de cinco 

dias (art. 854, §3º, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66238 Nr: 1665-07.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreza Massaré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Da análise dos documentos acostados carreados aos autos, verifico que 

a parte autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito, consubstanciada no preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão do benefício da pensão por morte, notadamente a 

idade e a carência mínima; demonstrando ainda inequívoco o perigo de 

dano, por se tratar de verba alimentar.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias, o benefício pleiteado pelo 

autor.

Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58381 Nr: 443-72.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Moraes Brites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5739/MT

 Vistos.

Defiro o requerido às fls. 80/81.

Expeça-se Alvará de jevantamento em favor da parte autora, dos valores 

depositados às fls. 74..

Intime-se a parte adversa da decisão de fls. 79, bem como para 

complementar o pagamento da condenção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 495-68.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13516-b, 

Artur Denicoló - OAB:18.395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Ante o exposto e de tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, e em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.P.R.I. Transitada em julgado e nada 

requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28947 Nr: 1628-92.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Poquiviqui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Acolho os embargos de declaração de fls. 45/48 para sanar a omissão da 

sentença de fls. 44 e condenar o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor do débito 

exequendo.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30143 Nr: 1241-43.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Valdecir Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Recebo o recurso interposto tão somente em seu efeito devolutivo.

Intime-se o requerente para que apresente Contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Após, encaminhem-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1° 

Região, para apreciação e julgamento do recurso, com as homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 1344-69.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cezar da Silva, Maikon Bispo da Silva, 

Carlos Christian Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA 

- OAB:24554/O

 Ante o exposto, por entender que ainda estão presentes os requisitos do 

art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado na audiência realizada hoje.Vista às partes 

para alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50654 Nr: 470-94.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Milchardes Fernandes Flor, Michel dos 

Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO 

- OAB:11269/O

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Como já foram apresentadas as razões, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de cobrança.

MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Vista ao Ministério Público sobre pedido de fls. 109/212.

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO DE LEVANTAMENTO

Expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor da fiança para o 

Conselho da Comunidade, conforme decisão de fls. 165.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56746 Nr: 673-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Jeronimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Expeça-se carta precatória para fiscalização do cumprimento das 

condições do acordo de suspensão condicional do processo em 

Ceilândia/DF, conforme requerido às fls. 184/185.

Indefiro o pedido de fls. 177/183 por ausência de previsão legal/normativa 

no TJMT, podendo a parte requerer à Secretaria do Juízo certidão 

circunstanciada dos autos, em que conste a realização da suspensão 

condicional do processo.

Aguarde-se o cumprimento das condições do acordo de suspensão 

condicional do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65571 Nr: 1238-10.2018.811.0077

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tulio Cesar Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte requerente sobre manifestação da autoridade policial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 49773-38.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Oliveira Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o documento de fls. 389, que comprova que o recuperando 

reside na zona rural, defiro o pedido de comparecimento mensal.

Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 41-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Profeta da Cruz, Joacy Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:21494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos.

Considerando que devidamente intimada a parte autora quedou-se inerte, 

conforme certidão de fls. 52, intime-se pessoalmente a parte autora para 
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que se manifeste no prazo de 48 horas, sob pena de extinção por 

abandono de ação, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51229 Nr: 1060-71.2012.811.0077

 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: Elealza de Almeida Lima, Joacy Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da determinação judicial proferida nesta data 

nos autos em apenso (cód. 60022).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60022 Nr: 50208-12.2016.811.0077

 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: Jonas Profeta da Cruz Almeida, Ilton Profeta da Cruz, 

Lourenço Profeta da Cruz, Vanilton Profeta da Cruz, Josimeire Profeta da 

Cruz, Joacy Profeta da Cruz, Nadia Profeta da Cruz Dias, Juventina Cruz 

de França, Kelly Regina Cruz de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Profeta da Cruz, Luciene 

Profeta da Cruz, Jonil Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:21494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido de fls. 91 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

90 dias.

Agende-se lembrete no Sistema Apolo e, após decorrido o prazo, dê-se 

vista aos autores para que se manifestem no prazo de 05 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6422 Nr: 191-26.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José Tinerel, Valdomiro Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Manoel de Almeida 

- OAB:2559/MT

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Considerando o curto prazo para alcançar o prazo da suspensão, 

aguarde-se os autos em Cartório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para providências na data oportuna.

Vencido o prazo, dê-se vista à parte exequente para que se manifeste 

acerca do mandado de avaliação, bem como sobre alegação de que o 

executado não possui a posse sobre a totalidade do imóvel, conforme 

determinado às fls. 258.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52203 Nr: 387-44.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Neris, Nilo Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Claudenir Neris, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de concessão de AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE - 

LOAS em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos 

e legais para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela 

autarquia federal. [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a tutela de 

urgência anteriormente deferida (fls. 93) e para CONDENAR o réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício pleiteado, conforme segue: 1- o nome do segurado: CLAUDENIR 

NERIS 2- o benefício concedido: AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE 3- a 

renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4- a data de início do benefício – 

DIB: 16/05/2013 (data da citação, que antecede a do requerimento 

administrativo) 5- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5407 Nr: 393-03.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Sampaio dos Santos, José Patrocínio 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58046 Nr: 280-92.2016.811.0077

 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 Geraldo Moreira Borges, Iza Mary Bento de 

Jesus Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação retro foi interposto 

tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos ao advogado dos requeridos para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55064 Nr: 8-35.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Gomes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público sobre mídias digitais da carta precatória, pelo 

prazo de cinco dias, e após conclusos para designar audiência de 

justificação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64209 Nr: 429-20.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fanícia de Melo Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silva Navarro - 

OAB:246.261/SP, João Dalberto de Faria - OAB:49438/SP, João Paulo 

de Faria - OAB:173.183/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita.

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC).

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65220 Nr: 1015-57.2018.811.0077

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Perez Eirelli- EPP (Concretubos), Luiz 

Fernando Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Vicente da Silveira, Alessandro 

Santana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

LUIZ FERNANDO PEREZ EIRELI - EPP opôs embargos de declaração contra 

a sentença de fls. 220/222, que indeferiu a liminar e indeferiu a inicial do 

mandado de segurança, sustentando a existência de omissão, afirmando 

que "o douto magistrado deixou de apreciar o pedido principal, qual seja, 

aquele consubstanciado no fato de os demandados terem relegado ao 

segundo plano a exigência do cumprimento ipsis litteris do item 6.3 do 

Edital n. 037/2018-PMVB".

A autoridade coatora se manifestou às fls. 242/255.

É o relatório. DECIDO.

Analisando a sentença embargada, não verifico o vício de omissão 

alegado pela parte autora. A fundamentação exposta na sentença foi 

exauriente e guarda relação com o seu dispositivo, sendo que o pedido 

principal do mandado de segurança não foi apreciado porque foi 

indeferida a petição inicial.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2513 Nr: 257-06.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves, José Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se se houve o leilão designado para 12/12/2018 e dê-se vista 

ao exequente sobre a certidão e demais documentos juntados aos autos, 

para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23993 Nr: 583-58.2006.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Júnior - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se se há valores em conta judicial vinculados a estes autos.

Em caso positivo, expeça-se alvará eletrônico para levantamento pelo 

exequente.

Em caso negativo, intime-se o exequente para ciência.

Em qualquer caso, após as diligências, devolvam-se ao arquivo, com 

baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 199-75.2018.811.0077

 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: SFFdP, PGFdP, LFFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a dificuldade de realização da audiência de conciliação em 

razão do fato de o réu residir em outra Comarca, reconsidero em parte o 

despacho inicial e determino a citação do réu diretamente para apresentar 

contestação, no prazo legal.

A audiência de conciliação poderá ser designada oportunamente, 

conforme o desenrolar da instrução processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62577 Nr: 1299-02.2017.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ladeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 a) RECONHEÇO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 1299-02.2017.811.0077 – 62577 e julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, prejudicado o recurso de apelação 

outrora interposto pela parte embargada;a) determino a realização dos 

cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias;b) determino a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor.Após o 

trânsito em julgado e realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) e remeta-se ao ente devedor.O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do 

Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos documentos 

previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá ser 

encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do ente 

federativo devedor.Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação.(...).Revogo a 

decisão de fls. 30 dos autos da execução código 59521.Sem custas e 
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honorários advocatícios quanto aos embargos à execução, por se tratar 

de demanda do Juizado Especial da Fazenda Pública.Após o trânsito em 

julgado desta sentença/decisão, desapensem-se os embargos à 

execução e remetam-se ao arquivo, com baixa.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59521 Nr: 49931-93.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) RECONHEÇO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 1299-02.2017.811.0077 – 62577 e julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, prejudicado o recurso de apelação 

outrora interposto pela parte embargada;a) determino a realização dos 

cálculos conforme a TR, deduzidas as retenções tributárias;b) determino a 

retenção tributária conforme legislação atinente à pessoa jurídica, na 

pessoa da sociedade de advogados cuja razão social e CNPJ foram 

indicados nos autos, caso assim tenha sido indicada pelo credor.Após o 

trânsito em julgado e realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) e remeta-se ao ente devedor.O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do 

Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos documentos 

previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá ser 

encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do ente 

federativo devedor.Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação.(...).Revogo a 

decisão de fls. 30 dos autos da execução código 59521.Sem custas e 

honorários advocatícios quanto aos embargos à execução, por se tratar 

de demanda do Juizado Especial da Fazenda Pública.Após o trânsito em 

julgado desta sentença/decisão, desapensem-se os embargos à 

execução e remetam-se ao arquivo, com baixa.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60650 Nr: 327-32.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação retro foi interposto 

tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos aos advogados do requerente para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65800 Nr: 1368-97.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir Antonio Moretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Piccinin - 

OAB:58.739/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ameur Hudson Amancio 

Pinto - OAB:1807-RO

 Vistos, etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha da parte requerida, Sr. 

MARINHO CECAGNO, no dia 21/02/2019, às 14h00min.

Considerando que o local de residência da testemunha é na zona rural, em 

localidade não atendida pela entrega domiciliar de correspondência, 

determino que a intimação da testemunha se dê por mandado, às 

expensas da parte ré.

Intimem-se os advogados das partes, via publicação no DJE.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 1562-10.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Cristina Santos Carvalho, Maria Jandira Carvalho 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos aos advogados das requerentes 

para, querendo, no prazo legal, manifestar quanto à petição de fls. 

111/113.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-21.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em favor de JOSÉ MARIA BATISTA, contra o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

objetivando a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que os 

requeridos procedam à disponibilização de medicamentos, capaz de 

proporcionar o tratamento do paciente para combater a doença (CID 10: 

C71.9 (tumor maligno cerebral). Extrai-se dos autos que o requerente é 

portador da patologia a Glioblastoma Multifortme – CID 10: C71.9 (tumor 

maligno cerebral) e está realizando tratamento para combater a doença no 

Hospital do Câncer de Mato Grosso/MT. Consta, ainda, que a requerente 

necessita, em caráter de urgência, pois, após ser interrompido o 

tratamento de quimioterapia, tendo em vista que o Hospital do Câncer 

negou fornecimento dos medicamentos TEMOZOLAMIDA 75mg/m2=160mg 

via oral por dia durante a Radioterapia (45 dias), após iniciar fase2 (QT) e 

TEMOZOLAMIDA 200mg/m1=420mg via oral de D1 a D5, a cada 28 por 12 

ciclos, está ficando debilitado e mais franco, correndo risco de vida. 

Outrossim, consta que uso dos medicamentos é de extrema urgência, 

tendo em vista que a falta dos medicamento retroagirá à fase inicial, 

colocando em risco a vida do requerente. É o necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, consigno que deixo de encaminhar os autos para 

parecer pelo NAT, por ser notória a urgência do caso, conforme 

demonstrado no documento médico apresentado, bem como por que se 

vislumbrar que os entes estatais não tem fornecido o tratamento 

perseguido na inicial. Conforme art. 12 da Lei 7.347/85 e art. 300 do CPC, 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. Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. A Constituição Federal, na dicção dos art. 6º, 196 e 197 

e ainda, o art. 2º da Lei nº. 8.080/90 erigem a saúde como um dever do 

Estado a todos, independentemente da renda do cidadão, mas, sobretudo, 

às pessoas que não podem arcar com as despesas com medicamentos 

sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de 

sua família. Com efeito, mister ser concedida especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a 

qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno colacionar o 

que diz ALEXANDRE DE MOARES acerca do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana: “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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039717/12/2018 Página 714 de 730



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 sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129).” O relatório médico que instrui a inicial, assinado por médico 

devidamente inscrito no CRM/MT, não deixa dúvidas quanto à existência 

da doença que a possui o autor, tampouco quanto à urgência e 

necessidade da realização do tratamento pretendido. Portanto, diante da 

situação emergencial apresentada e a indisponibilidade imediata dos 

MEDICAMENTOS para atender a necessidade premente do requerente, 

verifico que estão presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196, CF) e o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da vida do paciente, 

que poderá perecer se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Além da prescrição de médico do Hospital do Câncer, instruem os autos 

declaração negativa administrativa para fornecimento de medicação pela 

Secretaria Municipal desta comarca, em atendimento do disposto no art. 1º 

e §1º, do Provimento n. 02/2015-CGJ. Ora, conforme ressaltado, a 

assistência à saúde pelo SUS é direito de todo cidadão brasileiro, 

independente de sua renda. No caso dos autos, o autor é acometido de 

tumor maligno, sendo imprescindível a realização do tratamento 

medicamentoso para iniciar tratamento adjuvante com quimioterapia 

concomitante a radioterapia; sendo certo tratar-se de procedimento com 

valor elevado, o que seria dispendioso em demasia para as condições 

financeiras do requerente. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento necessário a uma sobrevivência digna, direito este 

que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É nesse sentido 

que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER 

DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa 

determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a 

implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e 

igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua 

promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não 

preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento 

em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito 

de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a 

respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto 

capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no 

sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao 

Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição 

Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o 

cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços 

públicos. 4. Agravo Regimental não provido. (AGRG 2004/0063271-1 – 

REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Deste modo, à vista do 

exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência para 

fornecimento do tratamento medicamentoso, sendo dever deste 

magistrado o deferimento da medida pleiteada. Pelo exposto, por estarem 

presentes os requisitos essenciais para o deferimento do pedido, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que o ESTADO DE 

MATO GROSSO que cumpra com a obrigação político-constitucional a fim 

de que seja disponibilizado imediatamente os Medicamentos 

TEMOZOLAMIDA 75mg/m2=160mg eTEMOZOLAMIDA 200mg/m1=420mg 

(D1 a D5 ) por 12 ciclos, conforme prescrição de médico especialista 

carreado aos autos, seja em hospitais da rede pública ou privada, a 

expensas do Estado de Mato Grosso, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) 

DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 

da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. DETERMINO que o Município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT forneça todos os meios para o 

deslocamento, alimentação e estadia do paciente sempre que se fizer 

necessário para consultas e procedimentos médicos, em favor de JOSÉ 

MARIA BATISTA, qualificado nos autos, a fim de proporcionar o pleno 

tratamento médico do requerente. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da tutela (art. 

297, CPC), sobretudo o bloqueio de verbas públicas. Intimem-se os 

requeridos para que cumpram a decisão no prazo consignado, bem como, 

na oportunidade, cite-os, para querendo, apresentarem defesa, no prazo 

legal. Com a defesa, vista ao requerente para impugnar no prazo legal e, 

após, conclusos para sentença. Em caso de descumprimento da ordem, 

fixo multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em caso de futuro 

pedido de bloqueio de verbas públicas, deverá a parte autora instruir o 

pleito com 03 (três) orçamentos do medicamento solicitado. Notifique-se, 

igualmente, a direção Hospital Geral do Câncer de Cuiabá/MT para que 

tome conhecimento desta decisão. Cumpra-se, com urgência, PELO MEIO 

MAIS CÉLERE, INCLUSIVE TELEFONE OU E-MAIL. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 13 de dezembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000196-06.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em favor de DIVINO ALTAIR VILAS BOAS DA SILVA, 

contra o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, objetivando a 

concessão de tratamento médico-psiquiátrico para dependência química. 

Extrai-se dos autos que o requerente possui 35 (trinta e cinco) anos de 

idade e faz uso abusivo de drogas há 16 anos, razão pela qual coloca em 

risco toda a família com comportamentos agressivos, havendo, inclusive, 

concessão de medida protetiva em favor da genitora do requerente e a 

prática por ele de diversos delitos por ameaça. Consta, ainda, que o 

requerente compareceu ao Ministério Público em 31/05/2017 solicitando 

ajuda para tratamento de desintoxicação e, na época, foi apresentado 

Psicológico indicando que Divino Altair Vilas Boas da Silva necessita de 

tratamento especializado para Toxicômanos em Clínica, pois o tratamento 

em regime aberto não teve eficácia. Outrossim, consta que Divino 

posteriormente interrompeu o tratamento químico, circunstância esta que 

vem agravando sua condição clínica. É o necessário. Fundamento e 

decido. A Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca, dentre os 

direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal 

de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso 

universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. Por sua 

vez, o artigo 198 da mesma Carta estabelece que: “Art. 198. As ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – 

participação da comunidade.” Ademais, o direito à saúde configura direito 

fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações 

positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao 

Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, 

tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da 

própria existência do Estado Democrático de Direito. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento jurisprudencial: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

DROGADITO. CABIMENTO. CABIVEL PEDIDO DE INTERNACAO DE 

ALCOOLISTA, QUE SE REVELA VIOLENTO, DEVIDAMENTE ATESTADO 

POR MEDICO, QUANDO A FAMILIA SEJA IMPOTENTE PARA FAZE-LO. 

APELO PROVIDO. . (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70000301093, SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOSÉ 

CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, JULGADO EM 01/12/1999) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO CONTRA 

DROGADIÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. Considerando 

que a pretensão da parte autora é a de que seja realizada, inicialmente, 

avaliação médica compulsória do filho, dependente químico que não se 

submete a exames médicos voluntariamente, inviável determinar a juntada 

de comprovante médico para a concessão do pleito antecipatório. 

Determinação de avaliação médica para que seja diagnosticada a 

enfermidade mental do paciente e, sendo constatada a dependência 

química, que se proceda à internação compulsória. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM MONOCRÁTICA. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº70047680129, OITAVA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇADO RS, RELATOR: RICARDO MOREIRA LINS PASTL, JULGADO 

EM 01.03.2012) 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. A 

Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, estabelece, in verbis: “Art. 6º A internação 

psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São 

considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: III - internação 

compulsória: aquela determinada pela Justiça. (...)” “Art. 9º A internação 

compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 

competente, que levará em conta as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais 

internados e funcionários.” Por derradeiro, importante transcrever o 

disposto no art. 196 da CF/88: “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”. Insta consignar que a internação compulsória é medida que 

se deve aplicar somente como último recurso e, considerando que no 

caso concreto o paciente se submeterá a esta voluntariamente, o que não 

é comum aos dependentes químico, mais ainda imprescindível se mostra a 

necessidade do tratamento, pois, além de o requerente reconhecer sua 

dependência, maior será sua possibilidade de recuperação. Assim, 

considerando a necessidade da indicação médica psiquiátrica e tendo em 

vista que o paciente se trata de dependente químico, sendo certo que o 

indeferimento da medida suplicada poderá colocar em risco a sua 

integridade física, bem como dos seus familiares, vejo que este juízo, nos 

termos do art. 2º, parágrafo 1º do provimento 27/2012 da Corregedoria 

Geral da Justiça, pode autorizar a realização do exame médico no local em 

que o favorecido for submetido a tratamento, senão vejamos o que dispõe 

o referido artigo: “Art. 2º Se o juiz entender que realmente deva ocorrer a 

intervenção médica adequada ao tratamento daquele que pede ou de 

quem se pede, poderá, por não possuir conhecimento técnico específico, 

decidir de forma condicionada à decisão médica competente do local em 

que aquele será analisado e submetido a tratamento, sempre visando ao 

atendimento rápido e eficiente de cada apreciado. Parágrafo 1º. Se 

entender conveniente, poderá o Juiz, ao decidir, determinar a expedição 

de mandado encaminhando aquele que será analisado, a fim de que, após 

avaliação, seja submetido ao tratamento que a equipe médica entender 

cabível. Parágrafo 2º. Se o resultado da avaliação médica for a internação 

do paciente, competirá a ela dar o tratamento adequado incumbindo-se, 

ainda, da alta médica.” Corroborando o entendimento acima explanado, 

faz-se necessário colacionar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, através da transcrição das seguintes ementas: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO DE 

PLANO DO AGRAVO DIANTE DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO MÉDICA E 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Em que pese a avaliação médica seja 

requisito para fornecimento de medicamentos e tratamento médico quando 

se demanda contra o Estado ou Município, no caso dos autos, o usuário 

de drogas não está sendo submetido ao tratamento da forma voluntária. 

Assim, deve ser determinada sua condução coercitiva para avaliação 

quanto a necessidade de internação. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO INTERNO. (Agravo Nº 70039576707, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

11/11/2010) (grifei) DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR PROVAVELMENTE 

USUÁRIA DE DROGAS. PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE 

FORNECÊ-LA. (...) 2. Tratando-se de pessoa agressiva e violenta e, ao 

que tudo indica, é dependente químico, é cabível pedir aos Entes Públicos 

a sua avaliação e, caso constatada a necessidade, a internação 

compulsória e o fornecimento do tratamento adequado, a fim de 

assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever 

de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem 

condições de custear. 4. Há exigência de atuação integrada do poder 

público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir o 

direito à saúde. 5. É solidária a responsabilidade dos entes públicos. 

Inteligência do art. 196 da CF. Recurso desprovido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70038734265, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

03/12/2010) (grifei) Diante de todo o exposto, com amparo nos 

documentos e alegações constantes dos autos, DEFIRO a tutela de 

urgência/evidência vindicada, pelo o que AUTORIZO e DETERMINO ao 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, providenciar consulta 

(compulsória ou não) ao paciente com médico psiquiatra no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de que seja realizado tratamento para a dependência 

química do paciente (drogas) pelo tempo necessário a sua recuperação, 

fornecendo os medicamentos e procedimentos que lhe foram prescritos, 

devendo, se necessário, o Oficial de Justiça e, se preciso, a Polícia Militar, 

acompanhar o paciente para garantir segurança no deslocamento até o 

local das consultas médicas, assim como, posteriormente, somente se 

confirmada a necessidade de internação, seja compulsória ou não, 

DETERMINO desde já ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

através da Secretaria de Saúde, providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a internação de DIVINO ALTAIR DE VILAS BOAS DA SILVA, em 

clínica/estabelecimento especializado em tratamento e desintoxicação 

(drogas), seja neste Estado ou em outra unidade da federação, pelo tempo 

que for necessário para que sua saúde seja restabelecida, bem como seja 

fornecido transporte, alimentação e hospedagem das partes durante todo 

o tratamento, inclusive valendo-se, da disponibilização de serviços 

ofertados pela iniciativa privada às expensas do município, através dos 

recursos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o que faço com 

base nos artigos 194, c/c 198 da CF e art. 300 do CPC. Determino ainda 

que seja realizado acompanhamento psicológico intensificado com o 

paciente, por meio do Centro de Referência em Assistência Social 

Municipal, mediante acompanhamento mínimo semanal, enquanto perdurar 

a situação de risco em que se encontra seu núcleo familiar, devendo 

aquele órgão enviar ao Juízo relatórios periódicos quanto a sua situação 

de saúde. A determinação acima deve ser cumprida no prazo acima 

estipulado, sob pena de bloqueio de verbas públicas suficientes para 

custear o tratamento deferido. Em caso de futuro pedido de bloqueio de 

verbas públicas, deverá a parte autora instruir o pleito com 03 (três) 

orçamentos do medicamento solicitado. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo que, conforme 

mencionado, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras 

medidas para a obtenção da tutela (art. 297, CPC), sobretudo o bloqueio 

de verbas públicas. Cite-se e intime-se o Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, na pessoa de seu representante legal, no 

endereço constante na exordial, para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo previsto em lei. Em caso de descumprimento da ordem, fixo 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intime-se o Ministério Público da 

presente decisão. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 1422-37.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZ ARAGAUIA LTDA, VANILSA 

APARECIDA PESCINELLI CAVALCANTE, JOSÉ DE LIMA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1422-37.2008.811.0102

Código n. 68402

Vistos, etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vera/MT em 

desfavor de Arroz Aragauia Ltda, Vanilsa Aparecida Pescinelli Cavalcante 

e José de Lima Cavalcante, objetivando o pagamento do montante no valor 

de 1.253,13 (um mil e duzentos e cinquenta e três reais e treze centavos)
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 À fl. 56, a Fazenda Municipal, pugnou pelo levantamento dos valores 

bloqueados nos autos, bem como o arquivamento do presente feito, em 

conformidade com o Provimento n.º 13/2013, até que dívida atinja valor 

apto à execução.

 DECIDO.

Inicialmente, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado às fl. 

48/51, transferindo-se a quantia em favor do exequente.

No mais, o Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções 

fiscais, cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que 

atualmente equivale à quantia de R$ 2.066,40 (dois mil e sessenta e seis 

reais e quarenta centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

defiro o pedido da exequente, pelo que DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório 

Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69856 Nr: 109-70.2010.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPDSC-M, NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:9046-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Autos nº: 109-70.2010.811.0102

 Código n°: 69856

Vistos, etc.

CITE-SE o requerido no endereço indicado pela parte autora á fl. 160, nos 

termos da decisão de fl. 130.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71110 Nr: 216-80.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DIERINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B

 Autos nº: 216-80.2011.811.0102

 Código n°: 71110

Vistos, etc.

I – Do cumprimento de sentença movida por Valter Rossari e Gane Maria 

Rossari.

Inobstante à manifestação de fl. 225, verifico que a medida pleiteada foi 

deferida às fl. 218/219, estando pendente a realização da operação.

Assim, CUMPRA-SE a decisão retro, procedendo-se a penhora nas contas 

do Banco executado.

II – Da execução movida pelo Banco do Brasil S.A.

INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 7160 Nr: 42-81.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BERGMANN LTDA, CARMO 

BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.42-81.2005.811.0102

Código n. 7160

Vistos, etc.

AGUARDE-SE o deslinde do processo apenso.

Às providências.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65129 Nr: 695-49.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Autos n. 695-49.2006.811.0102

Código n. 65129

Vistos , etc.

 I. DEFIRO o pedido à fl. 219. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), após o qual terá início o prazo 

da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula nº 314/STJ), ressalvada 

ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da prescrição, 

indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

II. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63767 Nr: 711-37.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE MADEIRAS LTDA - ME., 

BENJAMIM AFINOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Autos n. 711-37.2005.811.0102

Código n. 63767

Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido à fl. 184. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), após o qual terá início o prazo 

da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula nº 314/STJ), ressalvada 

ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da prescrição, 

indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

II. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).
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IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 700-08.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A SANTOS SILVEIRA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos n. 2005/777

Código n. 63752

Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido à fl. 196. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), após o qual terá início o prazo 

da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula nº 314/STJ), ressalvada 

ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da prescrição, 

indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

II. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64527 Nr: 93-58.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA., FRANCISCO 

JUNIO DE SOUZA CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 Autos n. 93-58.2006.811.0102

Código n. 64527

Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido à fl. 104. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), após o qual terá início o prazo 

da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula nº 314/STJ), ressalvada 

ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da prescrição, 

indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

II. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 519-36.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TSDL-M, JADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/118

Código n°: 66548

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 147, assim, INTIMEM-SE as partes da sentença (fl. 

14), no endereço indicado pelo Parquet.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71018 Nr: 123-20.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 123-20.2011.811.0102

 Código n°: 71018

Vistos, etc.

Ante a decisão de fl.49, MANTENHAM-SE os autos suspensos até o 

julgamento do processo código n° 70378.

Às providências.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71666 Nr: 769-30.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 769-30.2011.811.0102

 Código n°: 71666

Vistos, etc.

Ante a decisão de fl. 92, MANTENHAM-SE os autos suspensos até o 

julgamento do processo código n° 70378.

Às providências.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71764 Nr: 867-15.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMITILIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 867-15.2011.811.0102

 Código n. 71764

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Domitilia Augusta da 

Silva em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

À fl. 141/142 foi realizado o levantamento dos valores pagos a título de 

cumprimento de sentença, tendo a parte exequente confirmado o 

recebimento dos valores (pág. 141/142).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 11 de dezembro de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71765 Nr: 868-97.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO GONÇALVES SANTOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 868-97.2011.811.0102

 Código n. 71765

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Conceição Gonçalves 

Santos Magalhães em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS.

À fl. 146/147 foi realizado o levantamento dos valores pagos a título de 

cumprimento de sentença, tendo a parte exequente confirmado o 

recebimento dos valores (pág. 151/152).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 11 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71788 Nr: 891-43.2011.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSIN & CIA LTDA-ME., AIRTON RENI TOSIN, 

JOSÉ ARMANDO MACHADO, SOLANGE TOSIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Desse modo, considerando que o pedido de suspensão do processo 

deve estar expressamente transcrito no acordo, não há que se falar em 

omissão, no mais as partes ainda renunciaram ao prazo para 

apresentação de recurso.APELAÇÃO CIVEL. MONITÓRIA. COBRANÇA DE 

CHEQUES. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO 

PARCELADO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM A EXTINÃO 

DO PROCESSO, NOS TERMOS NO ARTIGO 269, III DO CPC. APELAÇÃO 

DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO 

PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO.Partes que 

resolveram por fim à lide, mediante parcelamento do débito em três 

parcelas, sob pena de multa de 30% do valor acordado em caso de 

inadimplemento de qualquer uma das parcelas mensais, estando, assim, 

correta a sentença ao homologá-lo, nos termos do artigo 269, inciso III do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com apreciação do 

mérito. E, tanto assim é, que as partes renunciaram ao prazo para 

interposição de qualquer recurso, salvo em caso de execução do 

estabelecido, o que não seria possível se o processo permanecesse 

suspenso, uma vez que ainda não prolatada sentença na ação de 

conhecimento. Ausência de pedido expresso de suspensão do processo 

até o cumprimento integral do acordado.[...] REJEITO os embargos de 

declaração opostos.Contudo, analisando os autos, verifico que nada 

impede conste a determinação na respectiva missiva de que, caso os 

valores da avaliação não supere o valor da execução, sejam penhorados 

tantos quantos bens bastem para satisfazer o débito.Assim, CUMPRA-SE 

a decisão proferida à pág. 498. Caso o valor da avaliação não supere o 

montante de R$ 188.488,61 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), DETERMINO que seja 

realizada a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para 

saldar o débito nos autos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Vera/MT, 13 de dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 36-16.2001.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALVINA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUTH FLAVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.36-16.2001.811.0102

Código n. 21730

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 123

Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sinop/MT, para 

penhora e avaliação de bens indicados à fl. 51, bem como para a 

realização dos demais atos expropriatórios.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62914 Nr: 130-90.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-D/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 130-90.2003.811.0102

 Código n°: 62914

Vistos, etc.

Com efeito, verifico que foi indeferido o pedido de RENAJUD à fl. 177, 

considerando que tal medida já foi realizada no presente feito, assim, 

INTIME-SE o exequente para que indique bens passiveis de penhora nos 

termos da decisão retro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 1537-29.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTONIO BELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADORIA DO IBAMA-MT - OAB:MT-2.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1537-29.2006.811.0102

 Código n°: 65976

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido retro, pelo que INTIME-SE a Curadora Provisória no 

endereço indicado à fl. 71, nos termos da decisão de fl.70.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 1063-14.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO MAGNÉTICOS COLCHÕES - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DOS SANTOS 

QUEIROZ - OAB:89.641, SOLANGE CIBELE MARTINS - OAB:340.194, 

SUZY RIBEIRO LESSA - OAB:329.856

 Autos nº: 1063-14.2013.811.0102

Código nº: 101845

Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Às fls. 157/159, o exequente postulou pela desconsideração da 

personalidade jurídica com o bloqueio de contas dos executados via 

sistema Bacenjud.

Assim, tendo em vista a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica em momento posterior à contestação, AUTUE-SE o 

incidente em autos apartados (art. 1.228, § 2º, CNGC), ficando este 

processo SUSPENSO, nos termos do artigo 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Nos autos do incidente, deverá o arguinte ser intimado para comprovar o 

pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101063 Nr: 313-12.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MXL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 313-12.2013.811.0102

 Código n°: 101063

Vistos, etc.

Inobstante a manifestação de fls. 66/67, verifico que o feito foi julgado 

extinto à fl. 38 dos autos e certificado o trânsito em julgado à fl. 64, pelo 

que DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, com as devidas baixas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72231 Nr: 198-25.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS-M, KACS, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 198-25.2012.811.0102

Código nº: 72231

Vistos etc.

Inicialmente, INTIME-SE a parte autora para eu regularize a representação 

processual de André Paulo Sansigolo, uma vez que completou a 

maioridade no curso da ação.

No mais, tendo em vista a informação à fl. 83, de que o requerido 

encontra-se residindo no Assentamento Califórnia REITERE-SE o ofício a 

fim de que a Policia Civil cumpra o mandado de prisão expedido nos autos.

Restando a diligência negativa, RETORNEM os autos conclusos para 

análise dos pedidos de fl. 86.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100922 Nr: 166-83.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, 

ALCEMIR FERNANDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19.069

 Autos nº: 166-83.2013.811.0102

Código n°: 100922

Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual, em 

face de Mbr Comércio de Informática Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No curso do processo, a exequente informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (fl.56).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 56, assim, via de consequência, cabível a extinção 

da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100552 Nr: 751-72.2012.811.0102

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 751-72.2012.811.0102

Código n°:100552

Vistos, etc.

Trata-se de execução extrajudicial movida por Colonizadora Sinop S/A, 

contra Maria Joana de Brito, na qual objetiva o pagamento do montante de 

R$ 28.580,88 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito 

centavos).

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição do objeto da 

presente ação, sendo o acordo devidamente homologado às fls. 46/47, 

mantendo-se o feito suspenso até o fim do prazo para cumprimento da 

obrigação.

Decorrido o prazo, foi o autor intimado para manifestar-se no feito (fl. 52), 

deixando decorrer o prazo in albis, conform certidão de fl. 53.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, verifico que o autor foi devidamente intimado para 
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manifestar-se quanto ao cumprimento da obrigação, mantendo-se inerte, 

pelo que compreende-se pela quitação do débito, assim, via de 

consequência, cabível a extinção da presente execução.

Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inc. II e o art. 925 do CPC.

Custas e honorários na forma do acordo de fls. 39/43.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70614 Nr: 867-49.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 867-49.2010.811.0102

Código n°: 70614

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de ROQUE STEIN, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito exequendo (fl.68).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 68, assim, via de consequência, cabível a extinção 

da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70793 Nr: 1046-80.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1046-80.2010.811.0102

 Código n. 70793

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Silvano Francisco de 

Oliveira em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

objetivando o pagamento de honorários advocatícios, no valor de 

R$89.649,14 (oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e 

catorze centavos).

À fl. 62, foi determinada a expedição de RPV.

À fl. 69, o exequente compareceu aos autos informando que recebeu 

integralmente os valores pleiteados na presente ação, bem como requereu 

a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação imposta no título executivo, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução, o que 

faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, uma vez que deferido os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte exequente. Sem condenação em honorários 

advocatícios, uma vez que a execução não foi impugnada.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126603 Nr: 2984-32.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI KOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2984-32.2018.811.0102

Código nº: 126603

Vistos, etc.

Trata-se de ação para reestabelecimento de auxílio doença c/c pedido de 

aposentadoria por invalidez e tutela de urgência movida GENI KOVALSKI 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

Assevera o autor que é segurado da autarquia, ora requerida, exercendo 

atividades laborais que demandam de esforço físico, estando, atualmente, 

acometido das patologias “CID 10 – G43.1 Enxaqueca com aura 

(enxaqueca clássica); CID 10 – F33.2 Transtorno depressivo recorrente, 

episódio atual grave sem sintomas psicóticos; CID 10 - F45.4 - Transtorno 

doloroso somatoforme persistente; CID 10 - G50.0 - Transtornos do nervo 

trigêmeo;” as quais o tornam incapacitado para o exercício de suas 

atividades habituais.

Relata que requereu o beneficio junto à autarquia demandada em 

14/06/2016, o qual foi deferido e mantido até 16/11/2016, quando foi 

cessado pela ausência de incapacidade.

 Aduz que cumpriu o requisito da carência.

 Indeferimento administrativo à pág. 16.

Procuração à pág. 13.

Instruiu os autos com documentos (pág.14/24).

É o breve relato. DECIDO.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita requerida pela parte 

autora.

Muito 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.

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 a Dra. AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, CRM/MT nº 

7391, que servirá o encargo independentemente de compromisso.

FIXO os honorários periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos 

termos da Resolução nº 305/2014 do CJF.

Para a realização da perícia, DESIGNO O DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

16h00min, a ser realizada no seguinte local: Rua das Nogueiras, n° 1115, 
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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.

Transcrevo os quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013 em conjunto com os quesitos encaminhados pela 

Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado.

Histórico Laboral do (o) Periciado (a):

a) Profissão Declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida.

d) Tempo de atividade.

e) Descrição da atividade.

f) Experiência laboral anterior.

g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nas mãos, etc.

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor 

perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga Senhor perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi 

(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual 

critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da 

incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, 

DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) É possível afirmar se houve 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 essa 

conclusão.

10) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmada diga o Senhor perito se 

a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)?

11) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o 

diagnóstico declinado?

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

13) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

 16) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito 

se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia.

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação 

laborativa?

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

19) O (a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

20) É possível precisar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação de incapacidade)?

21) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 

afirmativo.

 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

Ainda, deverá o perito informar se a parte autora encontra-se em alguma 

das seguintes situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores; d) perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 

prótese for impossível; e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda 

que a prótese seja possível; f) perda de um membro superior e outro 

inferior, quando a prótese for impossível; g) alteração das faculdades 

mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; h) doença que 

exija permanência contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária.

 Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa situação, a 

parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para a 

realização das atividades da vida diária, devendo ser informado o nome 

dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco com a requerente.

Encaminhem-se os quesitos da autora (pág. 11/14), bem como as cópias 

da petição inicial, bem como dos documentos que a acompanham.

Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise do pedido de 

tutela antecipada.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de Dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125533 Nr: 2467-27.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DA PARTE 
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AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72025 Nr: 1128-77.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILSON ODÍLIO TOLFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:MS/16.311-B, FERNANDA TAGLIARI - OAB:50097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258 A

 Autos nº. 1128-77.2011.811.0102

Código nº. 72025

Vistos, etc.

Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (pág. 270/282). Nada obstante os argumentos declinados pela 

parte, não vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, 

motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

No mais, considerando a ausência de informações quanto a eventual 

efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento, DETERMINO o 

prosseguimento do feito, nos termos da decisão proferida à pág. 243/250.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 387-03.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 387-03.2012.811.0102

Código n. 100171

Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101438 Nr: 673-44.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FRANCISCA MARTINS MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA 

LIMA - OAB:16.619/MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 673-44.2013.811.0102

 Código n°: 101438

Vistos, etc.

Inicialmente, DETERMINO a intimação do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS para que manifeste quanto ao cálculo apresentado à fl. 

104-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso haja discordância quanto aos valores do cálculo, DÊ-SE vista a parte 

exequente, por igual prazo, para manifestação, vindo os autos conclusos 

em seguida.

Havendo concordância do INSS ou decorrido o prazo sem manifestação, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, § 3°, inciso I e 

II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do CNJ e a Resolução 

168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

INTIME-SE a requerente para que informe conta para transferência dos 

valores. Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101489 Nr: 721-03.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALCI SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 721-03.2013.811.0102

 Código n°: 101489

Vistos etc.

À fl. 142, a parte autora postulou por nova expedição de ofício à autarquia 

demanda para o cumprimento da sentença proferida nos autos, bem como 

pela aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação.

Todavia, verifica-se que a providência requerida já foi tomada, conforme 

ofício à fl. 139.

Assim, INDEFIRO o pedido de fl. 142, cabendo à parte autora requerer, por 

meios processuais cabíveis, o cumprimento da sentença proferida nos 

autos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65877 Nr: 1441-14.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PEREIRA ALVES-ME, ANA PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1441-14.2006.811.0102

Código nº: 65877

Vistos etc.

CHAMA O FEITO À ORDEM

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi realizada a penhora 

de ativos financeiros em nome da executada Ana Pereira Alves às fl.144, 

bem como realizado o levantamento de valor pelo executado a fl. 159.

Todavia, não houve a intimação da parte executada quanto à penhora 

realizada, nos termos do artigo 854, §2° e §3° do CPC, desse modo, 

INTIME-A, pessoalmente, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido prazo, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos 

de fl. 197.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63295 Nr: 298-24.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/486

 Código n°: 63295

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido retro, pelo que CITE-SE o executado no endereço 

indicado à fl. 182.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71013 Nr: 118-95.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.W.MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 118-95.2011.811.0102

Código nº 71013

 Vistos etc.

DEFIRO a tentativa de citação do executado por mandado, no endereço 

informado pelo exequente à fl. 65v. EXPEÇA-SE carta precatória para a 

Comarca de Feliz Natal/MT, para realização da citação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71755 Nr: 858-53.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Autos nº: 858-53.2011.811.0102

Código nº: 71755

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 162:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3224 Nr: 1554-02.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR & CICHELERO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Autos nº. 1554-02.2005.811.0102

Código nº. 3224

Vistos etc.

Em que pese a parte exequente afirme em seu petitório que apresenta, no 

ato, os demonstrativos de atualização, verifico que não foram juntados 

aos autos os referidos documentos.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para os demonstrativos atualizados 

da dívida, a fim de possibilitar a realização da penhora online.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 274-15.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA, RAFAEL 

ZOCOLOTTO, CARLOS RENATO PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Autos n. 274-15.2013.811.0102

Código n. 101025

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fl. 123/124, considerando que não 

houve citação nos presentes autos, assim INTIME-SE a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, conforme 

certidão de fl. 119, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101196 Nr: 443-02.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCRANIA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 443-02.2013.811.0102

 Código n°: 101196

Vistos, etc.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal 

é cabível quando frustradas as demais modalidades.

 É o caso dos autos.

Desse modo, DEFIRO o pedido de fl. 50, assim, DETERMINO a citação 

editalícia do executado.

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do ato citatório, nos termos do 

inciso IV do art. 8° da LEF.

Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100442 Nr: 656-42.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LEANDRO LTDA ME, LAERCIO 

FERREIRA FERNANDES, MARIA APARECIDA GOMES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 656-42.2012.811.0102Código n°: 100442Vistos, etc. À fl. 150 a 

parte exequente manifestou nos autos requerendo a busca de bens em 

nome das partes executadas Laercio Ferreira Fernandes e Maria 

Aparecida Gomes Correa pelo sistema INFOJUD.Convém ressaltar que a 

quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in casu, não 

vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte exequente 

esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da parte 

devedora. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INVIOLABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS E 

À PRIVACIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A quebra 

de sigilo fiscal pretendida é medida excepcional e reclama grave 

justificação e motivação para sua superação. 2. Na hipótese, como se 

trata de renovação da diligência, deveria a agravante ter instruído os 

autos com elementos de prova, indicativos de alteração da situação 

financeira da ré. Como não foi feita prova nesse sentido, correta decisão, 

ao indeferir uma segunda quebra de sigilo fiscal da requerida. 2.1. Não 

existe nos autos nenhum elemento indicativo de que o agravante esgotou 

os meios ao seu alcance para a obtenção de informações acerca de bens 

do executado. 2.2. Precedente Turmário: “Não tendo demonstradas as 

diligências em cartórios de ofícios de registros de imóveis e no DETRAN, 

não se justifica a expedição de ofício para informar os bens que constam 

da declaração do Imposto de Renda do agravado, bem como localizar 

veículos de propriedade da agravada.” (Acórdão n.691647, 

20130020112577AGI, Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, 03/07/2013) 3. 

Agravo improvido.Diante disso, INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à 

Delegacia da Receita Federal, bem como de busca pelo sistema 

INFOJUD.Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promover a citação dos executados nos autos ou comprovar a 

impossibilidade para tanto.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 

13 de dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 205-56.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DALLA LONGA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADORIA DO IBAMA-MT - OAB:MT-2.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 205-56.2008.811.0102

 Código n°: 67315

Vistos, etc.

DEFIRO a tentativa de citação do executado por mandado, no endereço de 

fl.151. EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Caroebe/RR, para 

realização da citação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 211-92.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP, RONALDO ALVES DA SILVA, FERNANDO BRUNO CRESTANI, 

GEANE TORRES TEIXEIRA, MOACIR RIBEIRO, ODAIR RIBEIRO, LEONARDO 

CRESTANI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 211-92.2010.811.0102

 Código n°: 69958

Vistos, etc.

À fl. 115, o exequente postulou pela citação por edital dos executados.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal 

é cabível quando frustradas as demais modalidades.

 É o caso dos autos.

Assim, DETERMINO a citação editalícia dos executados Lemar Móveis 

Eletrodomésticos Ltda, Fernando Bruno Crestani, Genae Torres Teixeira, 

Leonardo Crestani Junior e Ronaldo Alves da Silva.

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do ato citatório, nos termos do 

inciso IV do art. 8° da LEF.

Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71781 Nr: 884-51.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M.PORTAS LTDA, LEOCIMAR REGINA 

ROMANI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 884-51.2011.811.0102Código nº: 71781Vistos, etc.Trata-se de 

pedido realizado pela parte exequente para que seja expedido ofício a 

Delegacia da Receita Federal, para que forneçam as últimas declarações 

do imposto de renda em nome da parte exequente (fl. 163). [...] Diante 

disso, INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à Delegacia da Receita 

Federal, bem como de busca pelo sistema INFOJUD.INTIME-SE a parte 

exequente para que indique, no prazo de 20 (vinte) dias, a existência de 

bens do devedor passíveis de penhora. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, nos termos dos artigos 1.149 da 

CNGC/TJMT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 13 de 

dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 1151-96.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROGERIO SAWAYA 

BATISTA - OAB:SP 169288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos n. 1151-96.2006.811.0102

Código n. 65587

Vistos etc.

Trata-se ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada por BMS Micro Nutrientes do Brasil LTDA em face de Filipe 

Marochi.

As partes noticiaram a composição acerca do objeto da lide, juntado cópia 

do acordo, pelo que requereram a sua homologação, nos termos do artigo 
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487, inciso III, alínea “b” do CPC.

O acordo foi homologado à pág. 296.

A parte executada comprovou nos autos o cumprimento do acordo (pág. 

294/295; 298/299 e 301/302).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Considerando os comprovantes de pagamento juntados aos autos 

referente as parcelas acordadas no instrumento juntado à pág. 292/293, 

entende-se que a obrigação foi devidamente cumprida, pelo que a 

extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Custas e honorários na forma acordada.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64782 Nr: 346-46.2006.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F.F. PAVONI - OAB:MT 

6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:7662 -B, TERCIO LEAL MICHEL - OAB:14455/RS

 Autos n. 346-46.2006.811.0102Código n.64782Vistos etc.Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizada por Lucien Fábio Fiel Pavoni e 

Ronimárcio Naves em desfavor de Francisco Carlos Eiteck Borges, 

vencedor na presente ação, quanto aos honorários advocatícios devidos. 

A parte exequente manifestou-se nos autos (pág. 300/302) pugnando pela 

realização de pesquisas do endereço atualizado do devedor pelos 

sistemas INFOSEG e INFOJUD, bem como pela pesquisa de bens e valores 

possíveis de penhora.Quanto ao pedido de busca de bens pelo sistema 

INFOSEG e INFOJUD, importante salientar inicialmente que o sistema 

INFOSEG não busca bens, mas se trata de um sistema que integra 

informações concernentes à segurança pública, tais como, identificação 

civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. 

Assim, não há possibilidade de busca de bens pelo referido sistema. Já no 

que concerne ao sistema INFOJUD[...] .Diante disso, INDEFIRO o pedido de 

remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal, bem como de busca 

pelo sistema INFOJUD.No mais, DEFIRO o pedido de busca de endereços 

do executado, devendo a busca pelo endereço da parte requerida ser 

realizada por meio dos sistemas exclusivamente online (INFOJUD/INFOSEG 

e SIEL).Caso seja encontrado endereço diverso dos autos, INTIME-SE o 

requerido, indique nos autos bens passíveis para liquidar a dívida cobrada 

pelo exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrendo o prazo 

acimado, ou caso reste negativa a busca, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, indique bens passíveis de 

penhora.Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65147 Nr: 713-70.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES, JOÃO 

ODACIR SCHERER FRUET, VALTER ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JACOB NETTO - 

OAB:237818/SP, JOAO AUGUSTO PIRES GUARIENTO - OAB:182452-SP, 

LUCIEN F.F. PAVONI - OAB:MT 6525, MARCELO P.MARAFON - OAB:SP 

198251, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PIZZOLOTTO - 

OAB:5721, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, Leandro 

Westphalen Michel - OAB:7662 -B, TERCIO LEAL MICHEL - 

OAB:14455/RS

 Autos n. 713-70.2006.811.0102

Código n. 65147

Vistos etc.

Trata-se de execução para entrega de coisa certa ajuizada por Agrenco 

do Brasil LTDA em desfavor de Francisco Carlos Witeck Borges, João 

Odacir Scherer Fruet e Valter Rossari.

Considerando que a parte exequente, devidamente intimada, não deu 

andamento ao feito, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, 

CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa 

no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 

1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68277 Nr: 1163-42.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOLZIR BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 2008/25.

 Código n°: 68277

Vistos, etc.

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto a petição apresentada pelo executado à pág. 86/87, 

onde informa que houve o cancelamento da CDA n° 000768/08-A.

No mais, DEIXO de suspender a presente execução, por não se encaixar 

em nenhuma das hipóteses de suspensão previstas na lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71885 Nr: 988-43.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI DOS SANTOS DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 988-43.2011.811.0102

Código n. 71885

Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100325 Nr: 539-51.2012.811.0102

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: DMDPCDV, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 539-51.2012.811.0102

Código n°: 100325

Vistos etc.

Trata-se de pedido de desarquivamento da presente ação, apresentado 

pela advogada Doutora Carolina Depiné de Oliveira (pág. 178).

 Contudo, verifico que se trata de processo que tramita em segredo de 

justiça, por ser tratar de feito que apura ato infracional, e não foi juntado 

ao pedido procuração em nome da requerente, tampouco existe nos autos 

nomeação da causídica para atuar no feito.

Assim, INDEFIRO o acesso da causídica aos autos. DETERMINO o retorno 

dos autos ao arquivo.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101791 Nr: 1010-33.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALF LAVALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

MAURO MEAZZA - OAB:MT 11.110-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1010-33.2013.811.0102

Código n. 101791

Vistos etc.

Não conheço do pedido de fl. 220, uma vez que o pedido não se enquadra 

em quaisquer das hipóteses recursais, assim, MANTENHO a decisão 

proferida em seus lídimos termos.

No mais, CUMPRA-SE a decisão proferida à fls. 217/218.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 855-59.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TAVARES DO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269/B

 “Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ref. 103, uma vez 

que a impossibilidade de comparecimento do advogado a audiência deve 

ser comprovada até o momento da audiência, o que não foi feito, de modo 

que incidiu o instituto da preclusão temporal. Ademais disso, os 

documentos médicos apresentados pelo causídico não correspondem à 

data da realização da audiência (08/2018), sendo datados de maio de 

2018.

DEFIRO a juntada do documento na forma pleiteada ao item “2” acima, 

assim proceda-se a habilitação do causídico nos presentes autos.

 No mais, EXPEÇA-SE carta precatória a comarca de Lagoa Grande/MG, a 

fim de que proceda o interrogatório do réu, observando-se o endereço 

indicado no item “7” acima.

Cumprida a missiva, DÊ-SE vista dos autos as partes para apresentação 

de alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se 

pelo Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125744 Nr: 2580-78.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, JEFERSON 

EUDES CAMPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:MT 8502

 “Vistos, etc.

Ante a manifestação de ref. 71, REVOGO a nomeação do advogado dativo 

Dr. Douglas Silas De Padua Alves, bem como os honorários arbitrados à 

ref. 50. De outro lado, NOMEIO o Dr. Havnner Wilson Cardoso de Andrade, 

para representar o réu Jeferson Eudes Campi, durante a ausência do 

Defensor Público militante nesta comarca, de modo que os honorários 

serão fixados na sentença.

Cumpre registrar que este magistrado, manteve o emprego das algemas 

dos réus, visando resguardar a segurança e integridade de todos na 

execução da solenidade, considerando a precariedade da segurança 

deste Fórum, que conta com apenas um policial militar, e do número de 

agentes penitenciários designados para acompanhar os réus, os quais 

ressaltaram a necessidade da manutenção das algemas para segurança 

de todos.

 Independentemente do retorno da Carta Precatória (CPP, artigo 222, §1°), 

determino a apresentação de alegações finais pelas partes.

 No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para apresentação de 

memoriais escritos pela defesa.

 Após, venham-me conclusos para sentença.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-10.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA TELES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA TELES OAB - MT0017473A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FRANCA DOS REIS (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010060-10.2014.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCIMARA APARECIDA TELES, OAB/MT 17.473, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 01/02/2019 Hora: 14:00 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-31.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000060-31.2018.8.11.0102. REQUERENTE: ROSA SANTINA DE OLIVEIRA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

sumaríssimo por Rosa Santina de Oliveira em desfavor de Vivo S/A. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 26/09/2018, 

verificou-se ausência da parte reclamante, sem qualquer justificativa. 

Nesse ponto, convém ressaltar que a Resolução de n°185/2013, em seu 

artigo 22, §1°, traz que “no caso de petição inicial, o sistema fornecerá, 

imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação de 

recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o Órgão 

Julgador para o qual foi distribuída a ação e, se for o caso, a data da 

audiência inicial, designada automaticamente, seu local e horário de 

realização, dos quais será o autor imediatamente intimado”. Assim, quando 

da distribuição dos autos, foi a parte autora intimada da designação da 

audiência de conciliação, uma vez que esta foi designada 

automaticamente. Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Vera-MT, 10 de dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-26.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010035-26.2016.8.11.0102. REQUERENTE: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

EXPEÇA-SE Alvará Judicial do valor depositado em favor do requerente. 

No mais, antes de deferir a realização de BacenJud, INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA para depositar o valor remanescente, indicado pelo autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online. Em sendo 

depositado, DEFIRO desde já a expedição de novo Alvará Judicial em 

favor do requerente, sem a necessidade de nova decisão. Após, a 

expedição do referido documento, conclusos para sentença. Em caso de 

negativa da parte requerida, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o que for necessário. Feliz Natal para Vera, 28 de agosto de 

2018. Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66564 Nr: 90-74.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIMAR REGINA ROMANI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/155

Código nº: 66564

Vistos, etc.

À fl. 87 a exequente requereu a penhora online via sistema BACENJUD, e 

subsidiariamente a busca de bens por meio do sistema INFOJUD.

Todavia, analisando os autos, verifico que não foi apresentado pelo 

exequente o valor atualizado da dívida. Assim, postergo a análise do 

pedido de penhora online. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o documento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103347 Nr: 1116-58.2014.811.0102

 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): MARCELO IBRAIM HEPPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GARLET - 

OAB:OAB/RS 78.932

 Processo n° 1116-58.2014.811.0102

Código n°: 103347

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 77.

Todavia, considerando que o boleto de fls.83 encontra-se com data fora 

do prazo de pagamento, DETERMINO à Secretária Judiciária que emita 

novo boleto intimando, em seguida, o autor do fato para pagamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-10.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA TELES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA TELES OAB - MT0017473A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FRANCA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Autos nº: 

8010060-10.2014.8.11.0102. Vistos, etc. Procedo ao saneamento do 

processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2016). Inexistindo questões preliminares arguidas ou que devam 

ser conhecidas de ofício, dou por saneado o processo. Em atenção aos 

fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os fatos 

controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e contestados 

pela outra. Como pontos controvertidos, fixo: (i) o valor acordado para a 

execução da obra; (ii) o trabalhado efetivamente prestado pelo requerido 

(iii) se houve ou não abandono da obra. Inexistindo previsão legal, 

convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que 

recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova 

é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos 

controvertidos, defiro a produção das seguintes provas: (a) prova 

documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) 

depoimento pessoal do requerente e do requerido conforme pugnado 

pelas partes, os quais deverão ser intimados pessoalmente para a 

audiência, sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) 

prova testemunhal, pelo que concedo às partes o prazo de 15 (quinze) 

dias para que apresentem rol de testemunhas – art. 357, § 4º do CPC – o 

qual deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo 

Civil. Se todas as testemunhas arroladas pelas partes residirem em outras 

Comarcas, expeça-se precatória para que sejam inquiridas. Para a 

colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

a data de 01 de FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H00. Desde já fica (m) o (s) 

advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º). INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 06 de Dezembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-02.2015.8.11.0102
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ZAKALHUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010013-02.2015.8.11.0102. REQUERENTE: ALEX ZAKALHUK 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença ajuizado por Alex Zakaluk em face de OI S/A EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. A parte requerente relatou ao ID n° 16770306 que apresentou o 

pedido de cumprimento de sentença, na data de 30/05/2018, contudo, 

acredita-se que por um erro de sistema, não foi juntado o seu pedido nos 

autos, e que somente teve conhecimento disso ao ser intimado da 

determinação de arquivamento dos autos. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Analisando os autos, em consulta ao campo “Documentos” do 

PJE, verifico que realmente consta a juntada do documento de ID 

n°13458411 (que se refere a planilha de cálculos do pedido de 

cumprimento de sentença), contudo, o referido documento, acredita-se 

que por erro do sistema do PJE, não consta dos andamentos do processo, 

por esse motivo, este magistrado não conseguiu visualizá-lo ao proferir a 

decisão ao ID n° 16505326. Verifica-se, ainda, nos "prints" juntados pelo 

exequente – ID n° 16770326, que no mesmo dia foi juntada, com a planilha 

de cálculo, a manifestação com o pedido de cumprimento de sentença. 

Assim, CONSIDERO a data de 30/05/2018 como a certa para apresentação 

do cumprimento de sentença. Quanto à manifestação da executada ao ID 

n° 10186723 e 10186724, e cediço que a executada se encontra em 

recuperação judicial, postulada em 20/06/2015 e deferida em 29/06/2016 

pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). O plano de 

recuperação judicial foi homologado e aprovado pelos credores do grupo 

empresarial, nos termos da decisão publicada em 05/02/2018. Como é 

cediço, o plano de recuperação judicial apresenta a natureza de uma 

transação e, uma vez homologado, implica em novação dos créditos 

anteriores ao pedido (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput” - de 

forma que as execuções judiciais contra as recuperandas devem ser 

extintas. In casu, o crédito constituído na presente executivo é posterior 

ao pedido de recuperação judicial (04/09/2017), sendo assim, não está 

sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. A par 

disso, há orientação do juízo da recuperação judicial, no seguinte sentido: 

“se a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada”. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos 

de declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos 

autos da Recuperação Judicial do Grupo Oi: “Assim, acolho os embargos 

e determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Assim, considerando se tratar, 

in casu, de crédito extraconcursal, faz-se necessário o processamento 

do cumprimento de sentença, nos termos que dispôs o Juízo da 

Recuperação. Assim, INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, PAGAR o débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, 

CPC), se houver. Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 

523, §1º, do CPC). Decorrido o prazo sem o pagamento, DÊ-SE vista ao 

exequente para manifestação, vindo os autos conclusos em seguida. No 

mais, analisando os autos verifico que foi proferida sentença ao ID n° 

10186705, contudo, foi lançado como “Termo de Audiência”, o que fez 

com que o processo fosse inserido, indevidamente, na META 02/2018. 

Assim, DETERMINO o lançamento do andamento relacionado a sentença já 

proferida nos autos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA MUTUM 
 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO ACERCA DO NOVO ADITIVO AO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA DEVEDORA E CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
  
DADOS DO PROCESSO: 
 
Processo: 3435-
42.2017.811.0086 

Código:105258 Valor da Causa: 
R$789.046.336,89 

Tipo: 
Cível 

 
Espécie: Recuperação Judicial 
 
Polo Ativo: TAUÁ BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12  
 
Polo Passivo: O JUÍZO 
 
ADMISTRADOR JUDICIAL: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO 
LTDA. – ME, representada por ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, 
OAB/MT 11.876-A, com endereço profissional à Rua Historiador Rubens de Mendonça, nº 
2254, Sala 603, Ed. American Business Center, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá-
MT, telefones: (65) 3027-7209, (65) 3027-7219, e-mails: contatomt@dux.adm.br e 
alexandry@dux.adm.br, site: www.dux.adm.br. 
   
 PESSOAS A SEREM INTIMADAS: 
 
CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS, dentre aqueles constantes dos autos do 
processo recuperatório: Banco Santander Brasil S.A (Willian Carmona Maya, OAB/SP 
257.198); Banco Original S.A (Glauber Facão Acquati, OAB/SP 163.601); Du Pont do Brasil 
S.A (Rodrigo Cinesi Pires de Mello, OAB/SP 318.809); Syngenta Proteção de Cultivos Ltda 
(José Ercílio de Oliveira, OAB/MT 9.977-A); Banco ABC Brasil S.A (Domicio dos Santos 
Neto, OAB/SP 54.224); Açofer Industria e Comércio LTDA (Geraldo Carlos de Oliveira, 
OAB/MT 4.032); Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A (Evandro C. 
Alexandre dos Santos, OAB/MT 13.431-B); Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. (Celso 
Umberto Luchesi, OAB/SP 76.458; Rural Soluções e Serviços LTDA (Afonso Decanini Neto, 
OAB/MT 9.123); Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A (José 
Ercílio de Oliveira, OAB/MT 9.977-A); Banco do Brasil S.A (Dariel Elias de Sousa, OAB/MT 
11.945 –B); MT Comércio de Combustíveis LTDA (Clovis Sguarezi Mussa de Moraes, 
OAB/MT 14.485).13) Zaid Arbid (Joifer A. Caraffini, OAB/MT 13.909-B); Itaú Unibanco 
S.A (Guilherme Fontes Bechara, OAB/SP 282.924); Emal – Empresa de Mineração Aripuanã 
LTDA (James Leonardo Parente de Ávila, OAB/MT 5367); Produquímica Indústria e 
Comércio S.A (Eduardo Silva Gatti, OAB/SP 234.531); Banco de Lage Landen do Brasil S.A 
(Alexandre Nelson Ferraz, OAB/MT 22.640); Compacta Comercial LTDA (José Fábio 
Pantolfi Ferrarino, OAB/MT 14.864); KPMG Corporate Finance LTDA (Rodrigo Uchoa 
Fagundes Ferraz de Camargo, OAB/SP 139.002); Air Tractor Inc (Luiz Gustavo Curti Natacci, 
OAB/SP 221.683); Banco CNH Industrial Capital S.A (João Leonelho Gabardo Filho, 
OAB/PR 16.948); Antônio Roberto Favoreto e José Milton Favoreto (Letícia Lucas Salem, 
OAB/SP 352.236); Fiagril Ltda (Noeli Ivani Alerti, OAB/MT 4.061); Bayer S.A (Celso 
Umberto Luchesi, OAB/SP 76.458); Odílio Balbinotti Filho (Duilio Piato Junior, OAB/MT 
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3.719); BNDES (Paula Souza de Menezes, OAB/RJ 109.716); Banco Indusval S.A. (André 
Ricardo Passos de Souza, OAB/SP 165.202-A); Passos e Sticca Sociedade de Advogados 
(Ralph Melles Sticca, OAB/SP 236.471); Banco Pan S.A. (Marcelo Lopes, OAB/SP 160.896-
A); Banco Citibank S.A. (Waldemar Deccache, OAB/SP 140.500-A); Basf S.A. (Daniel Viana 
de Melo, OAB/SP 309.229); Banco Safra S.A. (Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 
247.319); DU Pont do Brasil - Divisão Pionner de Sementes (Rodrigo Cinesi Pires de Mello, 
OAB/SP 318.809);  Banco Votorantim S.A. (Ricardo Cholbi Tepedino, OAB/SP 143.227-A); 
Horli Osmar Gaigher e Cia Ltda EPP (Thiago Gonçalves Bergamasco Ferrari, OAB/SP 
328.819); Raízen Combustíveis S.A (Geraldo Fonseca de Barros Neto, OAB/SP 206.438); 
Bom Jesus Agropecuária Ltda (Erlan de Oliveira Costa, OAB/MT 19.176); Janio Wilson da 
Rocha Vieira e Alzira Maria de Jesus (Josimar Loura Filho, OAB/MT 14.290); Elizabeth Maia 
Marques de Sales (Fabiano Alves Zanardo, OAB/MT 12.770);  

 
FINALIDADE: CIENTIFICAR acerca do novo aditivo ao plano de recuperação judicial 
apresentado pela devedora (fls. 5.632/ 5.699 – Volume 28) e CONVOCAR para Assembleia 
Geral de Credores designada para o dia 06 de fevereiro de 2019, em primeira convocação, e 26 
de fevereiro de 2019, em segunda convocação, a se realizar no Centro de Eventos Casarin, 
sito à Avenida dos Canários, 1.602, Bela Vista, Nova Mutum – MT, com credenciamento às 
09h e instalação às 10h (horários de Mato Grosso), possuindo como ORDEM DO DIA: I) a 
aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação e aditivo apresentado pela 
devedora; II) a constituição do Comitê de Credores e a escolha de seus membros; III) qualquer 
outra matéria que possa afetar o interesse dos credores.   
 
DECISÃO:" Vistos. Primordialmente, considerando que a requerente TAUÁ BIODIESEL 
LTDA apresentou manifestação requerendo a desistência do Agravo de Anstrumento n°. 
1008276-30.2017.811.0000, a qual foi devidamente homologada pelo Desembargador Relator, 
conforme cópia da decisão monocrática encartada às fls. 6212/6213, o procedimento 
recuperacional pode retomar seu prosseguimento. Assim, não obstante a existência de algumas 
questões processuais pendentes, tais como o julgamento dos embargos de declaração opostos 
pela embargante FIAGRIL LTDA e apreciação de pedidos formulados pela Administradora 
Judicial às fls. 5700/5731, é preciso designar data para realização da Assembleia Geral de 
Credores, vez que tal ato deveria ter sido realizado durante o mês de abril do corrente ano e teve 
que ser suspenso. Portanto, designo a Assembleia Geral de Credores para o dia 06 de fevereiro 
de 2019, em primeira convocação, e para o dia 26 de fevereiro de 2019, em segunda convocação, 
a ser realizada no Centro de Eventos Casarin, situado à Avenida dos Canários, n°. 1.602W, 
bairro Bela Vista, em Nova Mutum/MT, com credenciamento as 09h00 e instalação às 10h00. 
Expeça-se o respectivo edital de intimação e proceda-se a sua publicação às expensas das 
empresas recuperandas. Cumprida a determinação supra, tornem os autos conclusos para 
apreciação dos demais requerimentos. Intimem-se. Cumpra-se.” 
 
ADVERTÊNCIAS: 1)  Os credores poderão obter acesso à digitalização integral dos autos, em 
especial do plano de recuperação judicial e aditivo apresentados pela devedora no site da 
Administradora Judicial, https://dux.adm.br/. 2) Para se fazerem representar na referida 
Assembleia, por mandatário ou representante legal, os credores deverão entregar à 
Administradora Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para realização 
desta, procuração com poderes específicos, cópia atualizada do contrato social e/ou estatuto 
social vigente, atas de eleição e nomeação dos atuais diretores e/ou administradores, ou a 
indicação das folhas dos autos do processo em que se encontrem os aludidos documentos, nos 
termos do que dispõem os artigos 37, §4º, da Lei 11.101/05 c/c artigos 654, § 2º e 661, §1º do 
Código Civil. Ressalta-se que tais documentos deverão ser encaminhados, preferencialmente, 
através do site da Administradora Judicial, https://dux.adm.br/envio-de-documentos, sendo 
necessária a confirmação de seu recebimento pela Auxiliar desse D. Juízo, para a validação da 
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representação. Os documentos de habilitação também poderão ser protocolizados, de forma 
física, no seguinte endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2554, Sala 603, Ed. 
American Business Center, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Cep: 78050-000; de segunda a sexta-
feira, das 08:00 às 12:00 e 13:15 às 18:00. 3) Terão direito a voto na Assembleia os credores 
arrolados na Relação de Credores da Tauá Biodiesel Ltda., apresentada pela Administradora 
Judicial às fls. 2.332/ 2.342 – Volume 12, na forma do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, acrescidas 
daqueles que tiveram ou tenham, até da data da realização do ato, seus créditos habilitados, 
alterados e/ou reclassificados por decisão judicial, inclusive os que tenham obtido reserva de 
importâncias, observado o disposto nos §§1º e 2º do art. 10 do mesmo diploma legal. 4) Para 
participar da Assembleia como votante, o credor deverá assinar a lista de presença (§3º do art. 37 
da Lei 11.101/2005), que será encerrada no momento da instalação. Em caso de eventual 
suspensão da Assembleia por deliberação dos credores (art. 42 da Lei 11.101/2005), serão, desde 
logo, designados nova data, horário e local da continuação desta, dispensadas as publicações de 
novo edital, da qual participarão apenas os credores presentes no ato que deliberar pela aludida 
suspensão. 
 
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, Cristiany Ribeiro Rosa Rose, analista Judiciário, digitei. 
 
Nova Mutum-MT, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
Luciana de Souza Cavar Moretti 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 
 

PORTARIA N.º  42/2018-DF 
 

O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e 
Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência 
legal, 
 
                                                
CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – 
CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão judiciário; 
 
RESOLVE: 
 
I- ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e 

feriados do mês de Janeiro/2019 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo 
relacionados: 

 
 
 

Servidores 

Dias Servidor (es) Plantonista Telefone 
01 Geovania Aparecida Nunes (65) 99942 8340 

02,03 e 04 Juscenil Alves Arruda Souza (65) 99667 5301 
05 e 06 João Henrique (65) 99928 2693 
12 e 13 Cicera da Silva Braga (65) 99285 7971 
19 e 20 Eliete M.M. de Oliveira Henrique (65) 99285 7971 
26 e 27 Mario Henrique de Almeida (65) 99285 7971 

 
Oficial de Justiça 

01 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 
02 à 06 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 
12 e 13 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 
19 e 20 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 
26 e 27 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 

 
 

Juiz 

01 e 06 Recesso Forense             - 
12 e 13 Daiene Vaz Carvalho Goulart (65) 3257 1295 
19 e 20 Lilian Bartolazzi  Laurindo (65) 99943 5838 
26 e 27 Elmo Lamoia de Moraes (65) 99245 8672 

 
                                             
Cumpra-se, cientificando os servidores supra  mencionados. 
 
Araputanga - MT, 12 de dezembro de 2018. 
 
            
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MATUPÁ 
 

EDITAL N. 04/2018-DF 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora SUELEN BARIZON, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 
Fórum da Comarca de Matupá, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27.07.2016, torna pública, para ciência 
dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas 
nas áreas de Fisioterapia, Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoas Físicas para atuar nas 
áreas de Fisioterapia e Psicologia no Fórum da Comarca de Matupá. 
1.2 A Coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3 A Comissão é composta pela Dra. Suelen Barizon, Juíza de Direito e Diretora do Foro e 
servidores Dorisval Santana de Moura, Gestor Geral, matrícula 25140; Iaçana Kelly dos Reis 
Enz, Gestora Judicial Substituta, matrícula 13035; Regina Matos Davi, Gestora Administrativa 
03, matrícula 8157, sob a presidência da primeira. 
 
2.  DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no protocolo do Fórum da Comarca de 
Matupá, sito Avenida Hermínio Ometto, n. 321, Bairro Zr001 a partir do dia 14/12/2018 até 
11/01/2019 das 13h às 18h, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período. 
3.2. A taxa de inscrição consistirá na doação de um caderno de 100 folhas/capa dura e uma caixa 
de lápis colorido, que serão entregues aos alunos regulares da APAE de Matupá.  
3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, 
data de nascimento, etc.), falta de documentação bem como em virtude da ausência de 
veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.  
3.4. O comprovante de inscrição deverá ser apresentado juntamente com a documentação a ser 
protocolizada pelos candidatos. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
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4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, Psicólogo, de que trata o 
Provimento 16/2016/CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. No caso de Fisioterapeuta: 
a) Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
b) Ter especialização em pilates studio;  
V. No caso de Psicólogo: 
a) Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, no ato da 
inscrição, no Protocolo Geral da Comarca de Matupá: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V. No caso específico de Fisioterapeuta, deverá, ainda, apresentar cópia autenticada de diploma 
(ou certificado, conforme o caso) de conclusão de curso de especialização em pilates studio; 
VI - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados para cumprimento do item 6 
deste Edital; 
VII - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VIII - atestado de sanidade física e mental; 
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas pelo 
Provimento 16/2016-CM (Anexo I); 
X - declaração de relação de parentesco (Anexo II); 
XI - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo do Fórum da Comarca de 
Matupá, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano 
de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos; 

Disponibilizado - 17/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10397 Caderno de Anexos - 7 de 15



d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato à produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, serão aplicados os seguintes critérios 
para classificação: 
a) candidato com maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) candidato com maior tempo no exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 
Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) candidato com maior nota referente ao tempo de experiência na atividade profissional na qual 
está se credenciando, conforme dispõe o item 6, subitem 6.1.2., deste Edital; 
d) candidato que obtiver maior quantidade de pontos no critério de avaliação previsto no item 6, 
subitem 6.1.3., deste Edital. 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 
sentido. 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem plenamente 
as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM.  
 
7. DO RECURSO 
 
7.1 Caberá recurso sobre o resultado final do Processo Seletivo, todos dirigidos à Comissão de 
Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação do resultado 
final, no Diário de Justiça eletrônico. 
 
8. DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM. 
8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
9. DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PROFISSIONAL PRESTADO 
 
9.1 Conforme previsto no Art. 19 do Provimento 16/2016-CM, de 27 de Julho de 2016, o 
profissional credenciado será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, 
por suas atuações. 
9.1.1 Para os profissionais da área de Fisioterapia e Psicologia, teto máximo equivalente a 
oitenta por cento (80%) do subsídio do cargo efetivo de analista judiciário previsto na tabela 1-
A, tendo como base de cálculo a “hora técnica” que será o valor equivalente a oito décimos de 

Disponibilizado - 17/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10397 Caderno de Anexos - 8 de 15



pontos percentuais (0,8%) do valor do subsidio do cargo efetivo de Analista Judiciário previsto 
na tabela 1-A. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9830, de 
03.08.2016. 
10.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
Matupá/MT, 12 de dezembro de 2018. 

 
SUELEN BARIZON 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 

n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do 

Edital n. 04/2018-DF e do Provimento 16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação 

destinado ao credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia e Psicologia, para 

prestação de serviços no Fórum da Comarca de Matupá, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

Matupá/MT, ___ de _____________de 2018. 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

NOME DO CANDIDATO(A) : 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

 

 

  

PAI: MÃE: 

 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

 

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O 

TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA 

OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  

 

 (      )SIM                                             (      )NÃO  

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 

 

   

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM 

CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 
 

EDITAL nº 007/2018-DF 
 

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte, Dr. Daniel de Sousa 
Campos, por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições legais, na 
forma da lei e em conformidade com as Resoluções n. 008/2011/PRES/TPO e 020/2014/TP e dos 
Editais n. 014/2012-GSCP, 005/2018-DF e 006/2018-DF, bem como de acordo com a Portaria n. 
668/2015-PRES, torna público a DATA E LOCAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS para 
recrutamento de estagiários de ensino superior da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, sendo o 
dia 06 de janeiro de 2019 (domingo), das 08h00min às 12h00min (horário oficial do Estado de 
Mato Grosso), a realizar-se no prédio da sete desta Comarca, sito à Rua 16, s/n, loteamento Santos 
Dumont, município de Porto Alegre do Norte/MT. 
 
Ao mesmo tempo, torna público o deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem no 
teste seletivo para estagiário de nível superior. 

 

INSCRIÇÃO NOME CPF 

0001 Jhonatan de Faria Brito 710.855.251-55 

0003 Amanda Gabriela Alves Rodrigues 047.410.417-05 

0004 Denise Nunes Barbosa 059.345.631-90 

0005 Leila Jardim Soares 023.433.221-20 

0006 Verônica Nascimento da Silva 050.577.371-63 

0007 Sara Goes da Silva 071.127.431-25 

0008 Tainara Ribeiro Mota 065.217.531-77 

0009 Maria Raimunda dos Santos Cantuário 926.856.841-15 

0010 Uermes Siqueira Campos 946.174.061-15 

0011 Sandra Aguiar Costa 009.057.271-85 

0012 Iaskara Machado dos Santos 017.395.311-59 

0013 Abimael Nunes de Almeida 055.872.641-06 

0014 Diully Nayara Sousa Aguiar 069.651.881-38 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Fórum. 

 
Cumpra-se. 
 
Porto Alegre do Norte/MT, 14 de dezembro de 2018. 

 
DANIEL DE SOUSA CAMPOS 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS 
 

                                            
PORTARIA Nº 73/2018/DF 
 
                                              
O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 
Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais, 
etc… 
                                             
CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 16/2018-CM, datado de 09 de novembro de 
2018 que dispõe sobre o Recesso Forense, Período do Plantão Judiciário de 20 de dezembro 
de 2018 a 06 de janeiro de 2019 e Suspensão dos prazos processuais; 
                                            
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1420/2018-PRES, datada de 14 de novembro 
de 2018, que estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do 
Estado de Mato Grosso no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 
(Recesso Forense), das 13:00  às 18:00  horas; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão 
durante o plantão judiciário desta Comarca de Porto dos Gaúchos. 
                                             
R E S O L V E: 
 
Art.1º - CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a escala de Plantão Judiciário 
no recesso forense. 
                                            
Art. 2º - FIXAR o horário de expediente das 13 às 18 horas, no período de 20.12.2018 a 
06.01.2019, em virtude de recesso forense e estabelecer a escala de plantão dos servidores 
desta Comarca, conforme segue:  

 
PERIODO JUIZ TELEFONE 

19 a 23.12.2018 
24 a 28.12.2018 

29.12.2018 a 01.01.2019 
02 a 06.01.2019 

Daiane Marilyn Vaz-Aripuanã 
Dante R. A. da Silva-Cotriguaçu 
Fabio Petengill-Juina 
Alexandre Sócrates -Juara 

Tel. (66)-99958-4003 
Tel. (65)-99320-1155 
Tel. (66)-99231-8776 
Tel. (66)-99989-2951 

 
PERIODO Assessores TELEFONE 

20.12.2018 a 26.12.2018 
27.12.2018 a 04.01.2019 
05.01.2019 a 06.01.2019 

Thaylla Kaoany Sena 
Danyla Augusta N. Henrique 
Thaylla Kaoany Sena 
 

Tel. (66)-98102-0846 
Tel. (65) 99924-5676 
Tel. (66)-98102-0846 
 

 
PERIODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

20 a 28.12.2018  
29.12.2018 a 06.01.2019 
 

Anelize Grun 
Dirce Rodrigues 

Tel.( 66) –98443-2693 
Tel. (66) - 98461-6542 
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PERIODO 
 

            GESTOR 
JUDICIARIO/SUBSTITUTO 

TELEFONE 

20 a 21/12/2018 
22 a 25/12/2018 
26 a 30/12/2018 
31/12/18 a 03//01/19 
04 a 06/01/2019 
 

Guisela IsernhagenTonholo 
Sirlei de Oliveira 
Dulcinéia dos Santos Morimã 
Vânia C.Machado. Blau 
Aparecida L.M. de Sousa 
 

(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 
(66) - 99283-0667 

 
PERIODO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO TELEFONE 

20 a 21.12.2017  
26 a  28.12.2018 
 

Marli Trento  
Nair Rezer 

Tel. (66) - 98446-4662 
Tel. (66) – 98435-9750 

 
                                                   

Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores Plantonistas, remetendo-se 
cópia à Diretoria-Geral, à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
                                                   
Porto dos Gaúchos/MT, 13 de dezembro de 2018. 
 
                                                            
RAFAEL DEPRA PANICHELLA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 

PORTARIA N°. 45/2018/DF 
 

O Doutor Thalles Nobrega Miranda de Britto, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 
Querência, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o Provimento n°. 16/2018-CM, que regulamenta o Recesso Forense. 
Período de Plantão Judiciário de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 e a suspensão 
dos prazos processuais que o artigo 2° do referido provimento determina e Portaria n°. 
1420/2018-PRES, que estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das 
Comarcas do Estado de Mato Grosso das 13 às 18 horas. 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1°. Estabelecer a seguinte escala de Plantão dos Servidores desta comarca de Querência 
Mato Grosso, durante o recesso forense: 

 
ESCRIVANIA 

INÍCIO DAS TÉRMINO ÀS SERVIDOR 
PLANTONISTA 

18hs do dia 19/12/2018 12hs do dia 22.12.2018 Millaine Francisca Lopes da 
Silva 

12hs do dia 22/12/2018 12hs do dia 24.12.2018 Narjana Roberta Kroth 
12hs do dia 24/12/2018 12hs do dia 26.12.2018 Millaine Francisca Lopes da 

Silva 
12hs do dia 26/12/2018 12hs do dia 2.1.2019 Narjana Roberta Kroth 
12hs do dia 2/1/2019 12hs do dia 7.1.2019 Millaine Francisca Lopes da 

Silva 
18hs do dia 19/12/2018 12hs do dia 1.1.2019 Elisandra Nacléria Cerutti 
18hs do dia 1/1/2019 12hs do dia 7.1.2019 Criciele Daiane Klosisnki 
 
 

GABINETE 
INÍCIO DAS TÉRMINO ÀS SERVIDOR 

PLANTONISTA 
19hs do dia 19/12/2018 12hs do dia 7.1.2019 Andressa Gonçalves 

Bombonatti 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se 
 

Querência – MT, 14 de dezembro de 2018. 
 
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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